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VERORDENING (EG) Nr.    /2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EN DE RAAD

van           

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96, wat het gebruik van het

ESR 1995 bij de vaststelling van de betalingen van de lidstaten

aan de eigen middelen uit de BTW betreft

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2,

                                                
1 PB C 29E van 30.1.2000, blz. 266.
2 Advies van het Europees Parlement van 3 april 2001 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van                  (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van              (nog niet
verschenen in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2223/96 1 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het

Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap wordt bepaald

dat ten behoeve van de begroting en de eigen middelen, zoals gedefinieerd in Verordening

(EEG, Euratom) nr. 1552/89 van de Raad 2, het Europees stelsel van economische rekeningen

(ESER), 2e druk, moet worden gebruikt zolang Besluit 94/728/EG 3, Euratom van kracht is.

(2) De gegevens van het ESER, 2e druk, zijn niet meer beschikbaar in de mate van

gedetailleerdheid die voor de vaststelling van de BTW-middelen vereist is.

(3) Dit is niet van invloed op de procedures die zijn overeengekomen voor de vaststelling van de

BNP-middelen.

(4) Het verdient aanbeveling om voor de vaststelling van de bijdragen van de lidstaten aan de

begroting de beste statistische gegevens te gebruiken die beschikbaar zijn.

(5) Het gebruik van op het nieuwe Europese rekeningenstelsel (ESR 95) gebaseerde gegevens

voor de vaststelling van de eigen middelen uit de BTW heeft geen invloed op het niveau van

de eigen middelen en het evenwicht daarvan tussen de lidstaten.

(6) Overeenkomstig artikel 3 van Besluit 89/382/EG, Euratom is het Comité statistisch

programma, opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom 4, geraadpleegd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

                                                
1 PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 995/2001 van de Commissie (PB L 139 van 23.05.2001, blz. 3).
2 PB L 155 van 7.6.1989, blz. 1. Verrodening ingetrokken en vervangen door Verordening (EG,

Euratom) nr. 1150/2000 (PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1).
3 PB L 293 van 12.11.1994, blz. 9.
4 PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.



8793/1/01 REV 1 HD/hb 3
DG G   NL

Artikel 1

In artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2223/96 wordt onderstaand lid ingevoegd:

"1 bis. Ten behoeve van de vaststelling van de eigen middelen uit de BTW kunnen de lidstaten, in

afwijking van lid 1, op het nieuwe Europese systeem van economische rekeningen (ESR 1995)

gebaseerde gegevens gebruiken zolang Besluit 94/728/EG, Euratom van kracht is."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na haar bekendmaking in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, op […]

voor het Europees Parlement

de Voorzitster

voor de Raad

de Voorzitter

_______________
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I. INLEIDING

1. Op 20 september 2000 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

(EG) nr. 2223/96, wat het gebruik van het ESR 1995 bij de vaststelling van de

betalingen van de lidstaten aan de eigen middelen uit de BTW betreft.

2. Het voorstel is gebaseerd op artikel 285 van het Verdrag, hetgeen betekent dat de in

artikel 251 van het Verdrag omschreven medebeslissingsprocedure met het Europees

Parlement van toepassing is.

3. Het Europees Parlement heeft op 3 april 2001 in eerste lezing advies uitgebracht.

4. Op 16 juli 2001 heeft de Raad overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag zijn gemeen-

schappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

Doel van het voorstel is, Verordening (EG) nr. 2223/96 te wijzigen, zodat de lidstaten, ten

behoeve van de vaststelling van de eigen middelen uit de BTW, in afwijking van lid 1, op het

nieuwe Europese rekeningenstelsel (ESR 1995) gebaseerde gegevens kunnen gebruiken

zolang Besluit 94/728/EG, Euratom van kracht is.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Het gemeenschappelijk standpunt volgt het Commissievoorstel, maar voegt een door het

Europees Parlement voorgestelde overweging toe.
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Overwegingen

De Raad heeft een nieuwe overweging (5) toegevoegd om te bevestigen dat het gebruik van

op het nieuwe Europese rekeningenstelsel (ESR 1995) gebaseerde gegevens voor de vast-

stelling van de eigen middelen uit de BTW geen invloed heeft op het niveau van de eigen

middelen en het evenwicht daarvan tussen de lidstaten. Die wijziging volgt - met instemming

van de Commissie - amendement 1 van het Europees Parlement.

Amendement 2 van het Europees Parlement is niet overgenomen, omdat de Commissie deze

verordening niet het geschikte instrument vindt voor de in dit amendement beoogde werk-

zaamheden. De Raad is evenwel ingenomen met het voornemen van de Commissie om het

Europees Parlement beter over de eigen middelen te informeren.

Noch de Raad, noch de Commissie kunnen het door het Europees Parlement voorgestelde

amendement 3 aanvaarden. De in het amendement voorgestelde procedure is niet terug te

vinden in het Interinstitutioneel Akkoord van 6.5.1999. Juridisch gezien kan dit akkoord niet

gewijzigd worden door invoeging van een overweging, laat staan een bepaling in deze

verordening.

IV. CONCLUSIE

De Raad is van mening dat alle wijzigingen die hij in zijn  gemeenschappelijk standpunt heeft

aangebracht, ten volle sporen met de doelstellingen van de voorgestelde verordening. Een

wijziging  van het Interinstitutioneel Akkoord door middel van deze verordening behoort niet

tot de mogelijkheden.

_______________________
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2000/0241 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van de
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

(EG) nr. 2223/96, wat het gebruik van het ESR 1995 bij de vaststelling van de betalingen
van de lidstaten aan de eigen middelen uit de BTW betreft

1. ACHTERGROND

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad
(COM(2000)583, COD 2000/0241): 20 september 2000

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 3 april 2001

Goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad:16 juli 2001

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Bij Verordening nr. 2223/96 werd het nieuwe Europees systeem van nationale en
regionale rekeningen (hierna “ESR 1995”) ingevoerd. De verordening bepaalt echter
dat het ESR 1995 niet voor de begroting en de eigen middelen mag worden
toegepast; daarvoor blijft het ESER 1979 in gebruik zolang Besluit 94/728/EG over
de eigen middelen van kracht is.

Om de betalingen van de lidstaten aan de eigen middelen van de EU-begroting uit de
BTW te berekenen moeten de BTW-opbrengsten worden gecorrigeerd, omdat er
geen geharmoniseerde BTW-grondslag is; de lidstaten mogen zelf op basis van de
nationale eisen vastleggen welke tarieven voor welke goederen en diensten gelden.

Naarmate de lidstaten het ESR 1995 invoerden om de gewone nationale rekeningen
op te stellen, bleek de vergaring van gegevens volgens het ESER 1979 niet meer
mogelijk of te duur; ze zouden ook van lagere kwaliteit zijn geweest. Daarnaast
hebben de diensten van de Commissie vastgesteld dat het gebruik van het ESR 1995
voor dit doel niet van invloed is op de omvang van de betalingen van de lidstaten (dit
wordt aangestipt in het eerste, aanvaardbare, amendement van het Europees
Parlement) en dat de Commissie de BTW-aangiften van de lidstaten aan de hand van
het ESR 1995 even grondig kan controleren.

Met het voorstel beoogt de Commissie gewoon de bepaling van Verordening
nr. 2223/96 ter zake zo aan te passen dat de nieuwe, betere gegevens van het ESR
1995 kunnen worden gebruikt.
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Overigens is inmiddels een nieuw besluit over de eigen middelen (2000/597/EG)
aangenomen. Indien de ratificatieprocedure op tijd wordt afgerond, treedt het op
1 januari 2002 in werking.

3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1 Algemeen

In eerste lezing heeft het EP drie amendementen voorgesteld, die zijn besproken in
het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. Amendement 1 is door de Commissie
overgenomen en in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. Amendement 2 en 3
zijn niet aanvaard door de Commissie en ook niet door de Raad in zijn
gemeenschappelijk standpunt.

Amendement 2 voegt een nieuwe overweging toe om de Commissie te verplichten
jaarlijks bij het Parlement en de Raad verslag uit te brengen over de inning van de
eigen middelen, het voorspelde niveau van de eigen middelen voor het volgende
begrotingsjaar en actuele problemen met het stelsel van eigen middelen. De
Commissie gaat in principe met deze opzet akkoord – veel van de informatie wordt
al verstrekt – en de diensten van de Commissie hebben al contact met de rapporteur,
mevrouw Jutta Haug, opgenomen over vorm, inhoud en timing van zo’n verslag.
Evenals de Raad is ook de Commissie echter van mening dat de huidige, louter
technische verordening niet geschikt is om begrotingszaken wettelijk te regelen. De
rechtsgrond voor dit statistische voorstel is immers artikel 285, zodat het
medebeslissingsrecht geldt en een gekwalificeerde meerderheid in de Raad volstaat,
terwijl voor begrotingswetgeving alleen de Raad bevoegd is en unanimiteit vereist is.

Amendement 3 voegt een derde nieuwe overweging toe: “De stand van zaken met
betrekking tot de inning van de eigen middelen en het verwachte niveau van de eigen
middelen voor het daarop volgende begrotingsjaar wordt opgenomen op de agenda
van de trialoogvergadering waarin het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 in
Bijlage III, deel B, paragraaf 4, eerste alinea, voorziet.” De Commissie is hier niet
rechtstreeks bij betrokken, maar is ongeacht de argumenten voor of tegen van
mening dat dit een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige
interinstitutionele regelingen voor het politieke begrotingsbeleid inhoudt, die
vanzelfsprekend niet via een technische verordening over het gebruik van statistische
gegevens mag worden doorgevoerd.

3.2 Gevolg dat is gegeven aan de amendementen van het Europees Parlement in
eerste lezing

3.2.1 Aanvaard door de Commissie en verwerkt in het gemeenschappelijk standpunt

Amendement 1 omvat een voorstel voor een nieuwe overweging: “Het gebruik van
gegevens gebaseerd op het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen
(ESR 1995) voor het vaststellen van de eigen middelen uit de BTW heeft geen
gevolgen voor het niveau van de eigen middelen en het evenwicht daarvan tussen de
lidstaten.” De Commissie heeft op alle vergaderingen van het Parlement en de Raad
over dit voorstel verklaard dat zij deze toevoeging aanvaardt; de Raad doet dat in zijn
gemeenschappelijk standpunt ook. Aangezien de toevoeging vergeleken met de twee
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andere amendementen miniem is, heeft de Commissie hiervoor niet formeel een
herzien ontwerp van de voorgestelde verordening ingediend.

3.2.2 Aanvaard door de Commissie, maar niet verwerkt in het gemeenschappelijk
standpunt (standpunt van de Commissie)

Geen.

3.3 Nieuwe bepalingen die door de Raad zijn opgenomen en standpunt van de
Commissie

Geen.

3.4 Comitologie-problemen bij de vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt
(en standpunt van de Commissie)

Geen.

4. CONCLUSIE

De Commissie gaat bijgevolg volledig akkoord met het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad waarin wel het eerste, maar niet het tweede en het derde amendement
worden aanvaard.


