
EUROPEES PARLEMENT
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Zittingsdocument

C5-0078/2003
2002/0109(COD)

NL
12/03/2003

Gemeenschappelijk standpunt

met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de indieningstermijnen
voor de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen, de afwijkingen met betrekking
tot de indiening van de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen en de indiening
van gegevens over de werkzame personen volgens de parameter "gewerkte uren"

Doc.15091/1/02  +
5741/1/03
SEC(2003)0294

NL NL





15091/1/02 REV 1 mv
DG    NL

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 18 februari 2003
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2002/0109 (COD)

15091/1/02
REV 1

ECOFIN 408
CODEC 1586

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad van 18 februari 2003 vastgesteld met

het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de
indieningstermijnen voor de belangrijkste aggregaten van de nationale
rekeningen, de afwijkingen met betrekking tot de indiening van de belangrijkste
aggregaten van de nationale rekeningen en de indiening van gegevens over de
werkzame personen volgens de parameter "gewerkte uren"



15091/1/02 REV 1 mv 1
DG G I    NL

VERORDENING (EG) Nr.     /2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EN DE RAAD

van

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de indieningstermijnen

voor de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen, de afwijkingen met betrekking tot de

indiening van de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen en de indiening van

gegevens over de werkzame personen volgens de parameter "gewerkte uren"

(Voor de EER relevante tekst)

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,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 203 E van 27.8.2002, blz. 258.
2 PB C 253 van 22.10.2002, blz. 14.
3 Advies van het Europees Parlement van  24 september 2002 (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) Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem

van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap 1 bevat het referentiekader voor

gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en registratieregels voor de opstelling

van de rekeningen van de lidstaten die voor de statistische behoeften van de Gemeenschap

worden gebruikt, zodat de resultaten van de lidstaten onderling vergelijkbaar zijn.

(2) In het op 18 januari 1999 door de Ecofin-Raad goedgekeurde verslag van het Monetair

Comité over de statistische vereisten in de EMU is benadrukt dat voor een goede werking van

de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de interne markt een doeltreffend toezicht op

en coördinatie van het economische beleid van het grootste belang zijn en dat dit een veel-

omvattend statistisch informatiestelsel vereist, dat de beleidmakers voorziet van de nodige

gegevens waarop zij hun besluiten kunnen baseren. In dit verslag werd gewezen op de hoge

prioriteit die wordt toegekend aan de beschikbaarheid van dergelijke informatie voor de

Gemeenschap, en met name voor de lidstaten die deel uitmaken van het eurogebied.

(3) In het verslag werd benadrukt dat de vergelijking van de arbeidsmarkt tussen de landen in de

Economische en Monetaire Unie meer aandacht zal vergen.

(4) Om kwartaalstatistieken voor het eurogebied op te stellen, moet de indieningstermijn voor de

belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen tot 70 dagen worden verkort.

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

nr. 359/2002 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 58 van 28.2.2002, blz. 1).
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(5) De afwijkingen die de lidstaten ten aanzien van de kwartaal- en jaarcijfers worden toegestaan

en die de berekening van de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen voor het

eurogebied en de Gemeenschap belemmeren, moeten worden afgeschaft.

(6) In het Actieplan betreffende statistische vereisten ten behoeve van de Economische en

Monetaire Unie, dat op 29 september 2000 door de Ecofin-Raad werd goedgekeurd, wordt

prioriteit toegekend aan de indiening van gegevens in de nationale rekeningen over de werk-

zame personen volgens de parameter "gewerkte uren".

(7) Het Comité Statistisch Programma (CSP) en het Comité voor monetaire, financiële en

betalingsbalansstatistiek (CMFB) zijn overeenkomstig artikel 3 van respectievelijk Besluit

89/382/EEG, Euratom 1 en Besluit 91/115/EEG van de Raad 2 geraadpleegd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Bijlage B bij Verordening (EG) nr. 2223/96 wordt als volgt gewijzigd:

1) de tekst na de titel: "Schema voor het verstrekken van nationale rekeningen gegevens" wordt

als volgt gewijzigd:

(a) de tekst van het "Overzicht van de tabellen" wordt vervangen door de tekst in bijlage I,

                                                
1 PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
2 PB L 59 van 6.3.1991, blz. 19.
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(b) de tekst van tabel 1 "Belangrijkste aggregaten – kwartaal- en jaarcijfers" wordt

vervangen door de tekst in bijlage II.

2) de tekst na de titel: "Afwijkingen met betrekking tot de tabellen te leveren in het kader van de

"ESA-95"-vragenlijst per land" wordt vervangen door de tekst in bijlage III.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van 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 Voor de Raad

De voorzitster De voorzitter

________________________



15091/1/02 REV 1 mv 1
BIJLAGE I DG G I    NL

BIJLAGE I

Wijzigingen in de tabel "Overzicht van de tabellen" van bijlage B - Schema voor

het verstrekken van nationale rekeningen gegevens - van

Verordening (EG) nr. 2223/96, (ESR 1995)

SCHEMA VOOR HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS UIT

DE NATIONALE REKENINGEN

Overzicht van de tabellen

Eerste
indiening

Termijn
t + maand

(indien aan-
gegeven:
dagen)

Indienen voor Onderwerp Tabel
nr.

2002 70 dagen 95-01 Belangrijkste aggregaten, jaarlijks 1

2002 70 dagen 95-01 Belangrijkste aggregaten, driemaandelijks 1

1999 8 95-98 Belangrijkste aggregaten van de overheid 2

2001 3 97-00 Belangrijkste aggregaten van de overheid 2'

2000 9 95-99 Tabellen per bedrijfstak 3

2000 9 95-99 Uitvoer en invoer EU/derde landen 4

2000 9 95-99 Consumptieve bestedingen van huishoudens naar functie 5

2000 9 95-99 Financiële rekeningen per sector (transacties) 6

2000 9 95-99 Balansen van vorderingen en schulden 7

2000 12 95-99 Niet-financiële rekeningen per sector 8

2000 12 95-99 Belastingontvangsten per sector, in detail 9

2000 24 95-98 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS II, A17 10

2001 12 95-00 Overheidsuitgaven naar functie 11

2001 24 95-99 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS III, A3 12

2001 24 95-99 Rekeningen van huishoudens per regio, NUTS II 13

2001 24 95-99 Vaste activa voor de volledige economie en per product, Pi 3 14

2002 36 95-99 Aanbodtabel tegen basisprijzen, resp. tegen aankoopprijzen,

A60 x P60

15
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2002 36 95-99 Gebruikstabel tegen aankoopprijzen, A60 x P60 16

2002 36 95* Symmetrische input-outputtabel tegen basisprijzen, P60 x P60,

vijfjaarlijks

17

2002 36 95* Symmetrische input-outputtabel voor de binnenlandse productie

tegen basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

18

2002 36 95* Symmetrische input-outputtabel voor de invoer tegen basisprijzen,

P60 x P60, vijfjaarlijks

19

2003 36 00 Vaste activa per bedrijfstak en per product, A31 x Pi3, vijfjaarlijks 20

2003 36 00 Productierekening per bedrijfstak en per sector, A60 x 5 sectoren

(S.11, S.12, S.13, S.14, S.15), vijfjaarlijks

21

2003 36 00 Investeringen in vaste activa (bruto) per bedrijfstak en per product,

A31 x P60, vijfjaarlijks

22

zie tabel zie tabel zie tabel Retropolaties 23

t = referentieperiode (jaar of kwartaal).

(*) De vijfjaarlijkse tabel voor het jaar 2000 dient geleverd te worden in 2003

_________________________
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BIJLAGE II

Wijzigingen in tabel 1 - Belangrijkste aggregaten - kwartaal- en jaarcijfers - van bijlage B

- Schema voor het verstrekken van gegevens uit de nationale rekeningen - bij

Verordening (EG) nr. 2223/96, (ESR 1995)

Tabel 1 - Belangrijkste aggregaten - kwartaal- en jaarcijfers

Code Variabelen
Indeling

+

Lopende

prijzen

Const.

prijzen

Toegevoegde waarde en bruto binnenlands product

B.1g 1. Toegevoegde waarde (bruto) tegen basisprijzen A6 x x

D.21-D.31 2. Saldo productgebonden belastingen en subsidies x x

P.119 3. IGDFI x x

B.1*g 4. Bruto binnenlands product tegen marktprijzen x x

Bestedingen van het bruto binnenlands product

P.3 5. Totale consumptieve bestedingen x x

P.3 6. a) Consumptieve bestedingen van huishoudens (binnenlands standpunt) x x

P.3 6. b) Consumptieve bestedingen van huishoudens (nationaal standpunt) x x

P.3 7. Consumptieve bestedingen van IZW's t.b.v. huishoudens x x

P.3 8. Consumptieve bestedingen van de overheid x x

P.31 a) Individuele consumptieve bestedingen x x

P.32 b) Collectieve consumptieve bestedingen x x

P.4 9. Werkelijke consumptie van huishoudens x x

P.41 a) Werkelijke individuele consumptie x x

P.5 10. Investeringen (bruto) x x

P.51 a) Investeringen in vaste activa (bruto) Pi 6 x x

P.52 b) Veranderingen in voorraden x x

P.53 c) Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden x x

P.6 11. Uitvoer van goederen (fob) en diensten x x

P.7 12. Invoer van goederen (fob) en diensten x x
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Inkomen, besparingen en vorderingenoverschot

B.5 13. Saldo primaire inkomens uit/naar het buitenland x x

B.5*g 14. Nationaal inkomen (bruto) tegen marktprijzen x (x)

K.1 15. Verbruik van vaste activa x x

B.5*n 16. Nationaal inkomen (netto) tegen marktprijzen x x

D.5,D.6,

D.7

17. Inkomensoverdrachten (netto) uit/naar het buitenland x

B.6n 18. Beschikbaar inkomen (netto) x (x)

B.8n 19. Nationale besparingen (netto) x

D.9 20. Kapitaaloverdrachten uit/naar het buitenland x

B.9 21. Vorderingenoverschot c.q. -tekort x

Bevolking, werkzame beroepsbevolking, beloning van werknemers

22. Bevolking en werkzame personen

a) Totale bevolking (1000)

b) Werklozen (1000)

c) Werkzame personen in ingezeten productie-eenheden (duizend werk-

zame personen en duizend gewerkte uren) en werkzame ingezetenen

(duizend personen)

 zelfstandigen A6**

 werknemers A6**

D.1 23. Beloning van werknemers in ingezeten productie-eenheden en beloning

van werkzame ingezetenen

A6** x

D.11 a) Lonen (bruto) A6** x

+ Indien geen indeling wordt vermeld, totale economie.

** A6 enkel voor zelfstandigen en werknemers in ingezeten productie-eenheden.

(x) = in reële termen.

________________________
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BIJLAGE III

Wijzigingen in de landgebonden tabellen van bijlage B - Afwijkingen met betrekking tot

de tabellen te leveren in het kader van de "ESA-95"-vragenlijst per land - bij

Verordening (EG) nr. 2223/96, (ESR 1995)

AFWIJKINGEN MET BETREKKING TOT DE TABELLEN DIE MOETEN WORDEN

GELEVERD IN HET KADER VAN DE "ESR 1995"-VRAGENLIJST PER LAND

1. OOSTENRIJK

1.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid termijn: t+9 maand 1999

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid retropolaties:

herberekening alleen de jaren 88-94

2005

3 Tabellen per bedrijfstak termijn: t+12 maand 1999

3 Tabellen per bedrijfstak retropolaties:

herberekening alleen de jaren 88-94

2005

5 Consumptieve bestedingen van huishoudens naar

functie

retropolaties:

herberekening alleen de jaren 88-94

2005

11 Overheidsuitgaven naar functie retropolaties:

jaren 90-94 niet her te berekenen

2005

12 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS III,

A3

eerste indiening 2002 2002

13 Rekeningen van huishoudens per regio, NUTS II eerste indiening 2005 2005

15 Aanbodtabel tegen basisprijzen, resp. tegen aan-

koopprijzen, A60 x P60

eerste indiening 2003 en alleen twee-

jaarlijks

2003

16 Gebruikstabel tegen aankoopprijzen,

A60 x P60

eerste indiening 2003 en alleen twee-

jaarlijks

2003

17 Symmetrische input-outputtabel tegen basis-

prijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

eerste indiening 2003 2003

18 Symmetrische input-outputtabel voor de

binnenlandse productie tegen basisprijzen,

P60 x P60, vijfjaarlijks

eerste indiening 2003 2003

19 Symmetrische input-outputtabel voor de invoer

tegen basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

eerste indiening 2003 2003
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1.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele / sector Afwijking tot

1 Belangrijkste aggregaten, jaarlijks

en driemaandelijks
werkzame personen volgens de para-

meter "gewerkte uren"

eerste indiening 2005 2005

3

8

Tabellen per bedrijfstak

Niet-financiële rekeningen per

sector

verbruik van vaste activa per bedrijfstak

en per sector

eerste indiening 2002 2002

8 Niet-financiële rekeningen per

sector

verdeling van vennootschappen naar

eigenaar

eerste indiening 2005 2005

8 Niet-financiële rekeningen per

sector

verdeling van huishoudens naar groep eerste indiening 2005 2005

16

18

Gebruikstabel tegen aankoopprijzen,

A60 x P60

Symmetrische input-outputtabel

voor de binnenlandse productie

tegen basisprijzen, P60 x P60,

vijfjaarlijks

verbruik van vaste activa per bedrijfstak eerste indiening 2003 2003
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2. DENEMARKEN

2.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

6 Financiële rekeningen per sector (transacties) termijn: t+13 maand 2005

7 Balansen van vorderingen en schulden termijn: t+13 maand 2005

20 Vaste activa per bedrijfstak en per product, A31

x Pi3, vijfjaarlijks

eerste indiening 2005 2005

2.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele /sector Afwijking tot

3 Tabellen per bedrijfstak lonen per bedrijfstak niet te leveren 2005

3 Tabellen per bedrijfstak verbruik van vaste activa per bedrijfstak termijn: t+36 maand 2005

3 Tabellen per bedrijfstak investeringen in vaste activa (bruto) per

bedrijfstak

termijn: t+36 maand 2005

3 Tabellen per bedrijfstak veranderingen in voorraden per

bedrijfstak

termijn: t+36 maand 2005

3 Tabellen per bedrijfstak saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden per bedrijfstak

termijn: t+36 maand 2005

3 Tabellen per bedrijfstak zelfstandigen per bedrijfstak termijn: t+36 maand 2005

3 Tabellen per bedrijfstak werknemers per bedrijfstak termijn: t+36 maand 2005

3 Tabellen per bedrijfstak gewerkte uren per bedrijfstak termijn: t+36 maand 2005

3 Tabellen per bedrijfstak beloning van werknemers per bedrijfstak termijn: t+36 maand 2005

9 Belastingontvangsten per sector, in detail algemene verkoop- of omzetbelastingen

(belastingen op invoer)

algemene verkoop- of omzetbelastingen

(productgebonden belastingen)

beide variabelen

tezamen

2005

9 Belastingontvangsten per sector, in detail accijnzen (belastingen op invoer)

accijnzen (productgebonden belastingen)

beide variabelen

tezamen

2005

9 Belastingontvangsten per sector, in detail belastingen op bepaalde diensten

(belastingen op invoer)

belastingen op bepaalde diensten

(productgebonden belastingen)

beide variabelen

tezamen

2005
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17

18

19

21

Symmetrische input-outputtabel tegen

basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

Symmetrische input-outputtabel voor de

binnenlandse productie tegen basisprijzen, P60

x P60, vijfjaarlijks

Symmetrische input-outputtabel voor de invoer

tegen basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

Productierekening per bedrijfstak en per sector,

A60 x 5 sectoren (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),

vijfjaarlijks

verbruik van vaste activa, exploitatie-

overschot (netto)

beide variabelen

tezamen in P60

2005

17

18

19

Symmetrische input-outputtabel tegen

basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

Symmetrische input-outputtabel voor de

binnenlandse productie tegen basisprijzen, P60

x P60, vijfjaarlijks

Symmetrische input-outputtabel voor de invoer

tegen basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

investeringen in vaste activa alleen P31 2005

17

18

19

Symmetrische input-outputtabel tegen

basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

Symmetrische input-outputtabel voor de

binnenlandse productie tegen basisprijzen, P60

x P60, vijfjaarlijks

Symmetrische input-outputtabel voor de invoer

tegen basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

kapitaalgoederenvoorraad niet te leveren 2005

21 Productierekening per bedrijfstak en per sector,

A60 x 5 sectoren (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),

vijfjaarlijks

sector private huishoudens

sector IZW’s ten behoeve van

huishoudens

beide sectoren tezamen 2005
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3. DUITSLAND

3.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

3 Tabellen per bedrijfstak t+9 maand alleen A17, A31 alleen op

termijn t+21 maand

2005

5 Consumptieve bestedingen van huishoudens naar

functie

deels alleen 1-digit posities 2005

9 Belastingontvangsten per sector; in detail geen letterposities aan het einde van de

code

2005

10 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS II,

A17

alleen NUTS I en A6 2005

12 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS III,

A3

termijn: t+30 maand, alleen tweejaarlijks 2005

13 Rekeningen van huishoudens per regio, NUTS II termijn: t+30 maand, alleen NUTS I 2005

15 Aanbodtabel tegen basisprijzen, resp. tegen

aankoopprijzen, A60 x P60

alleen tweejaarlijks 2005

16 Gebruikstabel tegen aankoopprijzen,

A60 x P60

alleen tweejaarlijks 2005

3.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele /sector Afwijking tot

3 Tabellen per bedrijfstak saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden per bedrijfstak;

veranderingen in voorraden per

bedrijfstak

beide variabelen

tezamen, niet per

bedrijfstak

2005

6

7

Financiële rekeningen per sector

(transacties)

Balansen van vorderingen en schulden

Sector overheid S.1311/S.1312 en

S.1313 alleen

tezamen

2005

10 Tabellen per bedrijfstak en per regio,

NUTS II, A17

investeringen in vaste activa (bruto) termijn: t+30 maand 2005
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4. GRIEKENLAND

4.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid termijn: t+9 maand 2005

3 Tabellen per bedrijfstak retropolaties:

herberekening alleen de jaren 88-94

2005

5 Consumptieve bestedingen van huishoudens naar

functie

retropolaties:

herberekening alleen de jaren 88-94

2005

6 Financiële rekeningen per sector (transacties) eerste indiening: p.m. 2005

6 Financiële rekeningen per sector (transacties) termijn:  p.m. 2005

7 Balansen van vorderingen en schulden eerste indiening 2005 2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector retropolaties:

herberekening alleen de jaren 88-94

2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector retropolaties:

jaren 80-89 niet her te berekenen

2005

11 Overheidsuitgaven naar functie retropolaties:

herberekening alleen de jaren 88-94

2005

20 Vaste activa per bedrijfstak en per product,

A31 x Pi3, vijfjaarlijks

eerste indiening 2005 2005

4.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele /sector Afwijking tot

3 Tabellen per bedrijfstak saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden per bedrijfstak

eerste indiening 2005 2005

3 Tabellen per bedrijfstak gewerkte uren per bedrijfstak eerste indiening 2005 2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector verdeling van vennootschappen naar

eigenaar

eerste indiening 2005 2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector verdeling van huishoudens naar groep eerste indiening 2005 2005
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5. SPANJE

5.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

11 Overheidsuitgaven naar functie termijn: t+21 maand 2005

5.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.
Tabel Variabele /sector Afwijking tot

1 belangrijkste aggregaten, driemaandelijks saldo aan- en verkopen van
kostbaarheden

eerste indiening
2005

2005

1 belangrijkste aggregaten, jaarlijks saldo aan- en verkopen van
kostbaarheden

eerste indiening
2005

2005

3 Tabellen per bedrijfstak verbruik van vaste activa per bedrijfstak eerste indiening
2005

2005

3 Tabellen per bedrijfstak saldo aan- en verkopen van
kostbaarheden per bedrijfstak

eerste indiening
2005

2005

3 Tabellen per bedrijfstak gewerkte uren per bedrijfstak eerste indiening
2005

2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector saldo aan- en verkopen van
kostbaarheden

eerste indiening
2005

2005

9 Belastingontvangsten per sector, in detail verdeling van directe belastingen op
inkomen, vermogen, etc., belastingen en
heffingen op invoer exclusief BTW en
overige belastingen op productie voor
de subsectoren provinciale overheid
(S1312) en lokale overheid (S1313)

termijn: t+21 maand 2005

16 Gebruikstabel tegen aankoopprijzen,
A60 x P60

verbruik van vaste activa per bedrijfstak
(A60)

eerste indiening
2005

2005

17

18

19

Symmetrische input-outputtabel tegen
basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks
Symmetrische input-outputtabel voor de
binnenlandse productie tegen basisprijzen,
P60 x P60, vijfjaarlijks
Symmetrische input-outputtabel voor de invoer
tegen basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

verbruik van vaste activa (P60) eerste indiening
2005

2005

17

18

19

Symmetrische input-outputtabel tegen
basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks
Symmetrische input-outputtabel voor de
binnenlandse productie tegen basisprijzen,
P60 x P60, vijfjaarlijks
Symmetrische input-outputtabel voor de invoer
tegen basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

kapitaalgoederenvoorraad (P60) eerste indiening
2005

2005
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6. FRANKRIJK

6.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

10 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS II, A17 termijn: t+36 maand 2005

12 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS III, A3 termijn: t+36 maand 2005

13 Rekeningen van huishoudens per regio, NUTS II termijn: t+42 maand 2005

6.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele /sector Afwijking tot

3

10

12

15

16

20

21

22

Tabellen per bedrijfstak

Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS II,

A17

Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS III,

A3

Aanbodtabel tegen basisprijzen, resp. tegen

aankoopprijzen, A60 x P60

Gebruikstabel tegen aankoopprijzen,

A60 x P60

Vaste activa per bedrijfstak en per product, A31

x Pi3, vijfjaarlijks

Productierekening per bedrijfstak en per sector,

A60 x 5 sectoren (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),

vijfjaarlijks

Investeringen in vaste activa (bruto) per

bedrijfstak en per product, A31 x P60,

vijfjaarlijks

alle variabelen verdeling naar

branches te

berekenen voor

homogene branches

2005
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7. IERLAND

7.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

1 Belangrijkste aggregaten, jaarlijks en driemaandelijks termijn eerste indiening t+90 dagen

2004

2004

1 Belangrijkste aggregaten, jaarlijks en driemaandelijks termijn eerste indiening t+70 dagen

2008

2008

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid retropolaties:

herberekening alleen de jaren 85-94

2005

2' Belangrijkste aggregaten van de overheid termijn: t+3 maand 2002

3 Tabellen per bedrijfstak eerste indiening 2005 2005

3 Tabellen per bedrijfstak retropolaties:

jaren 70-94 niet her te berekenen

2005

5 Consumptieve bestedingen van huishoudens naar

functie

retropolaties:

herberekening alleen de jaren 85-94

2005

6 Financiële rekeningen per sector (transacties) eerste indiening 2005 2005

7 Balansen van vorderingen en schulden eerste indiening 2005 2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector eerste indiening 2005 2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector retropolaties:

jaren 90-94 niet her te berekenen

2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector retropolaties:

jaren 80-89 niet her te berekenen

2005

15 Aanbodtabel tegen basisprijzen, resp. tegen

aankoopprijzen, A60 x P60

eerste indiening 2005 2005

16 Gebruikstabel tegen aankoopprijzen, A60 x P60 eerste indiening 2005 2005

17 Symmetrische input-outputtabel tegen basisprijzen, P60

x P60, vijfjaarlijks

eerste indiening 2005 2005

18 Symmetrische input-outputtabel voor de binnenlandse

productie tegen basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

eerste indiening 2005 2005

19 Symmetrische input-outputtabel voor de invoer tegen

basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

eerste indiening 2005 2005
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20 Vaste activa per bedrijfstak en per product,

A31 x Pi3, vijfjaarlijks

eerste indiening 2005 2005

21 Productierekening per bedrijfstak en per sector,

A60 x 5 sectoren (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),

vijfjaarlijks

eerste indiening 2005 2005

22 Investeringen in vaste activa (bruto) per bedrijfstak en

per product, A31 x P60, vijfjaarlijks

eerste indiening 2005 2005

7.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele /sector Afwijking tot

1 Belangrijkste aggregaten, jaarlijks en

driemaandelijks
consumptieve bestedingen van

IZW's t.b.v. huishoudens

niet te leveren 2005

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid P52+P53+K2 niet te leveren 2003
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8. ITALIË

8.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid retropolaties:

jaren 70-94 niet te leveren

2005

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid retropolaties:

jaren 80-94 te leveren in december 01

2001

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid termijn: t+9 maand 2005

20 Vaste activa per bedrijfstak en per product,

A31 x Pi3, vijfjaarlijks

niet te berekenen 2005

22 Investeringen in vaste activa (bruto) per bedrijfstak

en per product, A31 x P60, vijfjaarlijks

eerste indiening 2005 2005

8.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele /sector Afwijking tot

1 Belangrijkste aggregaten, jaarlijks en

driemaandelijks

werkzame personen volgens de

parameter gewerkte uren

eerste indiening

2004

2004

3 Tabellen per bedrijfstak verbruik van vaste activa per bedrijfstak verdeling A17,

eerste indien. 2002

2002

3 Tabellen per bedrijfstak verbruik van vaste activa per bedrijfstak verdeling A31,

eerste indien. 2005

2005

3 Tabellen per bedrijfstak saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden per bedrijfstak

tezamen met

veranderingen in

voorraden

2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden per bedrijfstak

tezamen met

veranderingen in

voorraden

2005
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9. LUXEMBURG

9.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

1 Belangrijkste aggregaten, jaarlijks en

driemaandelijks

eerste indiening termijn t+90 dagen

2003

2003

1 Belangrijkste aggregaten, jaarlijks en

driemaandelijks

eerste indiening termijn t+70 dagen

2010

2010

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid retropolaties:

herberekening alleen de jaren 90-94

2005

3 Tabellen per bedrijfstak retropolaties:

herberekening alleen de jaren 80-94

2005

6 Financiële rekeningen per sector (transacties) eerste indiening 2005 2005

7 Balansen van vorderingen en schulden eerste indiening 2005 2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector retropolaties:

jaren 90-94 niet her te berekenen

2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector retropolaties:

jaren 80-89 niet her te berekenen

2005

10 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS II,

A17

niet te berekenen 2005

11 Overheidsuitgaven naar functie retropolaties:

jaren 90-94 niet her te berekenen

2005

12 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS III,

A3

niet te berekenen 2005

13 Rekeningen van huishoudens per regio, NUTS II niet te berekenen 2005

9.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele /sector Afwijking tot

3 Tabellen per bedrijfstak investeringen in vaste activa (bruto) per

bedrijfstak

termijn: t+36 maand 2005

3 Tabellen per bedrijfstak saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden

eerste indiening

2005

2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector S11, S12, S14+45, S211, S212 eerste indiening

2005

2005

20 Vaste activa per bedrijfstak en per product,

A31 x Pi3, vijfjaarlijks

tabel in historische kostprijzen eerste indiening

2005

2005
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10. NEDERLAND

10.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid retropolaties :

jaren 86-94 te leveren juli-01

2001

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid retropolaties :

jaren 70-85 te leveren in december-01

2001

2' Belangrijkste aggregaten van de overheid termijn: t+3 maand 2003

3 Tabellen per bedrijfstak retropolaties :

jaren 86-94 te leveren in juli-01

2001

3 Tabellen per bedrijfstak retropolaties :

jaren 70-85 te leveren in december-01

2001

5 Consumptieve bestedingen van huishoudens naar

functie

retropolaties :

jaren 86-94 te leveren in juli-01

2001

5 Consumptieve bestedingen van huishoudens naar

functies

retropolaties :

jaren 80-85 te leveren in december-01

2001

7 Balansen van vorderingen en schulden termijn : t+19 maand 2003

8 Niet-financiële rekeningen per sector retropolaties :

jaren 86-94 te leveren in juli-01

jaren 80-85 te leveren in december-01

2001

10 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS II,

A17

termijn : t+30 maand 2005

13 Rekeningen van huishoudens per regio, NUTS II termijn : t+36 maand 2005

10.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele /sector Afwijking tot

10 Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS II,

A17

investeringen in vaste activa (bruto) per

regio

Niet te berekenen 2005

10

12

Tabellen per bedrijfstak en per regio, NUTS II,

A17

Tabellen per bedrijfstak en per regio,

NUTS III, A3

totale werkzame beroepsbevolking per

regio

Niet te berekenen 2005
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11. PORTUGAL

11.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid retropolaties:

herberekening alleen de jaren 77-94, te

leveren in december-00

2005/2000

3 Tabellen per bedrijfstak retropolaties:

herberekening alleen de jaren 77-94

2005

5 Consumptieve bestedingen van huishoudens naar

functie

termijn: t+12 maand 2005

5 Consumptieve bestedingen van huishoudens naar

functie

retropolaties:

niet her te berekenen

2005

6 Financiële rekeningen per sector (transacties) termijn: t+12 maand 2005

7 Balansen van vorderingen en schulden termijn: t+12 maand 2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector retropolaties:

jaren 90-94 te leveren in december-99

1999

11 Overheidsuitgaven naar functies retropolaties:

niet her te berekenen

2005

11.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele/sector Afwijking tot

1 Belangrijkste aggregaten,

jaarlijks en driemaandelijks

werkzame personen volgens de

parameter "gewerkte uren"

eerste indiening 2007 2007
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12. FINLAND

12.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid retropolaties:

herberekening alleen de jaren 75-94

2005

3 Tabellen per bedrijfstak retropolaties:

herberekening alleen de jaren 75-94

2005

12.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele /sector Afwijking tot

3 Tabellen per bedrijfstak saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden

niet te berekenen 2005

15

16

17

18

19

Aanbodtabel tegen basisprijzen, resp. tegen

aankoopprijzen, A60 x P60

Gebruikstabel tegen aankoopprijzen,

A60 x P60

Symmetrische input-outputtabel tegen

basisprijzen, P60 x P60, vijfjaarlijks

Symmetrische input-outputtabel voor de

binnenlandse productie tegen basisprijzen,

P60 x P60, vijfjaarlijks

Symmetrische input-outputtabel voor de

invoer tegen basisprijzen, P60 x P60,

vijfjaarlijks

alle

alle

alle

alle

alle

verdeling A31 en P31

alleen in lopende

prijzen

2005

21 Productierekening per bedrijfstak en per

sector, A60 x 5 sectoren (S.11, S.12, S.13,

S.14, S.15), vijfjaarlijks

alle verdeling A31 2005
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13. ZWEDEN

13.1. Afwijking voor de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Afwijking tot

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid retropolaties:

herberekening alleen de jaren 80-94

2005

3 Tabellen per bedrijfstak termijn: t+12 maand 2005

3 Tabellen per bedrijfstak retropolaties:

herberekening alleen de jaren 80-94

2005

6 Financiële rekeningen per sector (transacties) termijn: t+12 maand 2005

7 Balansen van vorderingen en schulden termijn: t+12 maand 2005

11 Overheidsuitgaven naar functie termijn: t+16 maand 2005

13.2. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele /sector Afwijking tot

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden

eerste indiening

2005

2005

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid verdeling van de consumptieve

bestedingen van de overheid in

individuele en collectieve bestedingen

termijn t+16 maand 2005

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid werkelijke consumptie van huishoudens termijn t+16 maand 2005

2 Belangrijkste aggregaten van de overheid werkelijke individuele consumptie termijn t+16 maand 2005

3 Tabellen per bedrijfstak saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden

eerste indiening

2005

2005

3 Tabellen per bedrijfstak verdeling A31 termijn : t+12 maand 2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden

eerste indiening

2005

2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector verdeling van de consumptieve

bestedingen van de overheid in

individuele en collectieve bestedingen

termijn t+16 maand 2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector werkelijke consumptie van huishoudens termijn t+16 maand 2005

8 Niet-financiële rekeningen per sector werkelijke individuele consumptie termijn t+16 maand 2005
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14. VERENIGD KONINKRIJK

14.1. Afwijking voor bepaalde variabelen/sectoren in de tabellen
Tabel

nr.

Tabel Variabele /sector Afwijking tot

3 Tabellen per bedrijfstak saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden

exclusief transacties door

banken in goud als het

vastleggen van vermogen

2005

4 Uitvoer en invoer EU/derde landen uitvoer en invoer EU/derde landen exclusief transacties door

banken in goud als het

vastleggen van vermogen

2005

6 Financiële rekeningen per sector

(transacties)

monetair goud en bijzondere

trekkingsrechten

inclusief transacties door

banken in goud als het

vastleggen van vermogen

2005

6 Financiële rekeningen per sector

(transacties)

financiële hulpbedrijven inbegrepen bij niet-

financiële vennootschappen

2002

7 Balansen van vorderingen en schulden monetair goud en bijzondere

trekkingsrechten

inclusief transacties door

banken in goud als het

vastleggen van vermogen

2005

7 Balansen van vorderingen en schulden financiële hulpbedrijven inbegrepen bij niet-

financiële vennootschappen

2002

8 Niet-financiële rekeningen per sector saldo aan- en verkopen van

kostbaarheden en uitvoer en invoer

van goederen en diensten

exclusief transacties door

banken in goud als het

vastleggen van vermogen

2005

10 Tabellen per bedrijfstak en per regio,

NUTS II, A17

BBP voor NUTS II alleen A17 2001

_______________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 15 mei 2002 aan de Raad een voorstel doen toekomen betreffende een
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 2223/96 van de Raad betreffende de indieningstermijnen voor de belangrijkste aggregaten
van de nationale rekeningen, de afwijkingen met betrekking tot de indiening van de
belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen en de indiening van gegevens over de
werkzame personen volgens de parameter "gewerkte uren".

2. Het bovengenoemde voorstel is gebaseerd op artikel 285 van het Verdrag waarin wordt
bepaald dat de in artikel 251 van het Verdrag vastgestelde medebeslissingsprocedure met het
Europees Parlement van toepassing is.

3. Het Europees Parlement heeft op 24 september 2002 het Commissievoorstel zonder
amendementen goedgekeurd.

4. De Europese Centrale Bank heeft op 3 oktober 2002 advies uitgebracht.

5. De Raad heeft op 18 februari 2003 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld krachtens
artikel 251 van het Verdrag.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

Het voorstel heeft drie doelstellingen:

- de indieningstermijnen voor gegevens betreffende de belangrijkste aggregaten - kwartaal- en
jaarcijfers (tabel 1 van bijlage B van ESR 1995) te verkorten van vier maanden na het einde
van de referentieperiode tot 70 dagen na het einde van de referentieperiode;

- de aan lidstaten toegestane afwijkingen, die de berekening van de belangrijkste drie-
maandelijkse en jaarlijkse aggregaten voor het eurogebied en de Europese Unie verhinderen,
af te schaffen;

- ervoor te zorgen dat de gegevens in de nationale rekeningen over de werkzame personen in de
eenheid "gewerkte uren" worden ingediend.

Deze doelstellingen vallen onder het toepassingsgebied van het Actieplan betreffende de statistische
vereisten van de EMU.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad sluit zeer nauw aan bij het Commissievoorstel en
wijkt enkel van deze tekst af om de strikt noodzakelijke afwijkingen toe te staan, zonder welke de
lidstaten de verordening niet zouden kunnen uitvoeren. Deze afwijkingen zijn tot een minimum
beperkt om de berekening van aggregaten van het eurogebied en de EU niet te hinderen en om er
bijgevolg voor te zorgen dat de doelstelling van de verordening zo spoedig mogelijk wordt gehaald.

Op verzoek van Duitsland wordt in de verordening ook een aantal op Duitsland toepasselijke
afwijkingen ingetrokken, aangezien de Duitse autoriteiten grote inspanningen hebben geleverd om
de onder de afwijkingen vallende gegevens te verstrekken en de afwijkingen dus overbodig zijn
geworden.

De Raad heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

In overweging 2 wordt verwezen naar het Monetair Comité omdat dit de instantie is die het
verslag in kwestie heeft opgesteld.

Alle andere wijzigingen hebben betrekking op bijlage III en voorzien in afwijkingen wanneer een
lidstaat de gegevens niet kan verstrekken vanaf de inwerkingtreding van de verordening (en in de
schrapping van overbodig geworden afwijkingen voor Duitsland):

In tabel 1.2. wordt aan Oostenrijk tot 2005 een afwijking toegestaan betreffende werkzame
personen volgens de parameter "gewerkte uren".

In tabel 3.1. worden de afwijkingen betreffende de retropolaties voor de tabellen 2, 3, 5, 8 en 11,
alsook de afwijking betreffende constante prijzen voor tabel 21, ingetrokken aangezien Duitsland
nu alle betrokken gegevens verstrekt.

In tabel 5.2. worden aan Spanje tot 2005 afwijkingen toegestaan betreffende driemaandelijkse en
jaarlijkse gegevens over het saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.

In tabel 7.1. worden aan Ierland afwijkingen toegestaan waardoor de eerste indiening van de
belangrijkste aggregaten binnen een termijn t+90 dagen pas in 2004, en de eerste indiening van de
belangrijkste aggregaten binnen een termijn t+70 dagen pas in 2008 hoeft plaats te vinden.
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In tabel 7.2. wordt aan Ierland tot 2005 een afwijking toegestaan betreffende het verstrekken van

gegevens over consumptieve bestedingen van IZW's t.b.v. huishoudens.

In tabel 8.2. wordt aan Italië tot 2004 een afwijking toegestaan betreffende de indiening van

gegevens over werkzame personen volgens de parameter "gewerkte uren".

In tabel 9.1. worden voor Luxemburg afwijkingen toegestaan waardoor de eerste indiening van de

belangrijkste aggregaten binnen een termijn t+90 dagen pas in 2003, en de eerste indiening van de

belangrijkste aggregaten binnen een termijn t+70 dagen pas in 2010 hoeft plaats te vinden.

In tabel 11.2. wordt aan Portugal tot 2007 een afwijking toegestaan betreffende de indiening van

gegevens over werkzame personen volgens de parameter "gewerkte uren".

IV. CONCLUSIES

De Raad is van oordeel dat de in zijn gemeenschappelijk standpunt aangebrachte wijzigingen

volledig sporen met de doelstellingen van de voorgestelde verordening. De wijzigingen voorzien in

het absolute minimum aan afwijkingen dat nodig is om de verordening in alle lidstaten te kunnen

toepassen, terwijl ervoor gezorgd wordt dat de kwaliteit van de aggregaten niet noemenswaardig te

lijden heeft en dat eventuele geringe gevolgen slechts tijdelijk zijn.

_______________________
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Interinstitutioneel dossier:
2002/0109 (COD)

5741/03

ECOFIN 29
CODEC 87
OC 4

NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad
nr. Comv.: 8963/02 ECOFIN 178 CODEC 607 - COM(2002) 234 def.
Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot

wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de
indieningstermijnen voor de belangrijkste aggregaten van de nationale
rekeningen, de afwijkingen met betrekking tot de indiening van de belangrijkste
aggregaten van de nationale rekeningen en de indiening van gegevens over de
werkzame personen in gewerkte uren
- Gemeenschappelijk standpunt
GEMEENSCHAPPELIJKE RICHTSNOEREN
Uiterste termijn voor overleg: 05.02.2003

1. De Commissie heeft op 15 mei 2002 bij de Raad een voorstel ingediend voor een verordening

van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van

de Raad betreffende de indieningstermijnen voor de belangrijkste aggregaten van de nationale

rekeningen, de afwijkingen met betrekking tot de indiening van de belangrijkste aggregaten

van de nationale rekeningen en de indiening van gegevens over de werkzame personen in

gewerkte uren.

2. Het Europees Parlement heeft het Commissievoorstel in eerste lezing zonder amendementen

goedgekeurd op 24 september 2002.

3. De Europese Centrale Bank heeft op 3 oktober 2002 advies uitgebracht.
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4. De Groep Ecofin-statistieken heeft op 10 oktober 2002 een unaniem akkoord bereikt over de

tekst van een gemeenschappelijk standpunt, dat nadien via de schriftelijke procedure is

bevestigd.

5. Het Coreper zou de Raad derhalve kunnen verzoeken de door de juristen/vertalers bijgewerkte

tekst van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad in document 15091/02 ECOFIN 408

CODEC 1586, alsmede de in het addendum bij dat document opgenomen ontwerp-motivering

van de Raad, tijdens een komende zitting als A-punt aan te nemen.

_______________
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2002/0109 (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 een
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

(EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de indieningstermijnen voor de belangrijkste
aggregaten van de nationale rekeningen, de afwijkingen met betrekking tot de indiening

van de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen en de indiening van
gegevens over de werkzame personen in gewerkte uren

1. ACHTERGROND

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad
(COM(2002) 234 definitief – 2002/0109 (COD)): 15 mei 2002

Advies van de Europese Centrale Bank: 3 oktober 2002

Advies van het Europees Parlement, eerste lezing: 24 september 2002

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad: 18 februari 2003

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

In het verslag van het Monetair Comité over statistische vereisten in de EMU,
waaraan de Ecofin-Raad op 18 januari 1999 zijn goedkeuring heeft gehecht, werd
onder meer gewezen op de noodzaak de indieningstermijnen voor de belangrijkste
aggregaten van de nationale kwartaalrekeningen te verkorten, de afwijkingen voor
bepaalde lidstaten, die de berekening van de belangrijkste aggregaten van de
nationale kwartaal- en jaarrekeningen verhinderen, af te schaffen en de gegevens in
de nationale rekeningen over de werkzame personen te harmoniseren door deze
gegevens in de eenheid "gewerkte uren" in te dienen.

In het "Actieplan over de statistische vereisten van de EMU", waaraan de Ecofin-
Raad op 29 september 2000 zijn goedkeuring heeft gehecht, wordt naar de
voorgestelde verordening verwezen: deze is opgenomen in de lijst van wijzigingen
op bestaande verordeningen die de Commissie aan de Raad moet voorleggen.

Ten slotte wordt de voorgestelde verordening genoemd in het 3e en 4e
voortgangsrapport over de implementatie van het verslag van het Monetair Comité
over informatievereisten in de EMU, waaraan de Ecofin-Raad op 19 januari 2001 en
6 november 2001 zijn goedkeuring heeft gehecht: de verordening is in bijlage IV bij
het 3e, 4e en 5e voortgangsrapport opgenomen in de lijst van wijzigingen op de
bestaande wetgeving die de Commissie aan de Raad moet voorleggen.
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Vervolgens is de verordening opgesteld in het kader van bovengenoemde bepalingen.

3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemeen

In eerste lezing heeft het Europees Parlement het voorstel van de Commissie zonder
amendementen goedgekeurd.

3.2. Beslissingen inzake de amendementen van het Europees Parlement na de eerste
lezing

Niet van toepassing

3.3. Nieuwe door de Raad ingevoerde bepalingen en standpunt van de Commissie

In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zijn vier belangrijke bepalingen
opgenomen die de Commissie volledig steunt:

– bepaalde afwijkingen voor de indieningstermijnen, als de lidstaten niet meteen
vanaf de inwerkingtreding van de verordening voldoende betrouwbare
gegevens kunnen leveren;

De Commissie erkent dat de voor de belangrijkste aggregaten van de nationale
kwartaalrekeningen voorgestelde indieningstermijnen een sterk negatieve invloed
kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de gegevens van kleine lidstaten zonder
gevestigde traditie op het gebied van de opstelling van kwartaalrekeningen. De
Commissie is zich ervan bewust dat het voordeel dat dergelijke cijfers voor de
berekening van de Europese aggregaten beschikbaar zijn, niet zal opwegen tegen de
risico's die verbonden zijn aan het negatieve effect van deze actuele, maar
vooralsnog kwalitatief laagwaardige cijfers op nationaal niveau. Aangezien de
berekening van de Europese aggregaten niet wordt beїnvloed door een niet op tijd
beschikbaar-zijn van cijfers voor kleine landen, staat het gemeenschappelijk
standpunt Ierland en Luxemburg voor een tijdige opstelling van de
kwartaalrekeningen een gefaseerde aanpak toe en is zo gewaarborgd dat zo spoedig
mogelijk op betrouwbare wijze aan de doelstellingen van de verordening wordt
voldaan.

– afwijkingen voor de indiening van bepaalde aggregaten, als de lidstaten niet
meteen vanaf de inwerkingtreding van de verordening gegevens kunnen
leveren;

De Commissie steunt de opvatting dat de afschaffing van een aantal kleine
afwijkingen die oorspronkelijk voor een aantal landen in Verordening (EG) nr.
2223/96 van de Raad waren opgenomen, niet zo dringend noodzakelijk is, als het
belang van de desbetreffende aggregaten betrekkelijk gering is en de extra belasting
voor de nationale bureaus voor de statistiek bij afschaffing ervan in geen verhouding
staat tot de verwachte voordelen, met name bij afwijkingen die niet van invloed zijn
op de berekening van de Europese aggregaten. Wel blijven deze afwijkingen in het
gemeenschappelijk standpunt tot een minimum beperkt, om een nadelig effect op de
berekening van de aggregaten voor de eurozone en de EU te voorkomen en derhalve
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te waarborgen dat zo spoedig mogelijk aan de doelstellingen van de verordening
wordt voldaan.

– bepaalde afwijkingen voor de eerste indiening van gegevens over de werkzame
personen in gewerkte uren, als de lidstaten niet meteen vanaf de
inwerkingtreding van de verordening voldoende betrouwbare gegevens kunnen
leveren;

De Commissie stemt ook in met de in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad
opgenomen wijziging waarbij een afwijking voor de eerste indiening van gegevens
over de werkzame personen in gewerkte uren wordt ingevoerd voor bepaalde landen
die in verband met praktische problemen niet op tijd voor de inwerkingtreding van de
verordening een betrouwbare enquête gereed zullen hebben. Daarbij wordt in
aanmerking genomen dat de cijfers over de gewerkte uren slechts een aanvulling
vormen op de reeds bestaande werkgelegenheidsgegevens.

– afschaffing van een aantal afwijkingen voor Duitsland;

De Commissie stemt in met de in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad
opgenomen wijziging waarbij een aantal afwijkingen voor Duitsland op verzoek van
Duitsland zelf worden afgeschaft, omdat de Duitse autoriteiten zich veel inspanning
hebben getroost om de gegevens waarop de afwijkingen betrekking hebben, te
leveren. Deze afwijkingen zijn derhalve niet meer noodzakelijk.

– overige wijzigingen.

De Raad heeft ook de titel van de verordening enigszins aangepast en de naam van
het comité waarnaar in overweging twee wordt verwezen, gewijzigd in: het Monetair
Comité, omdat deze organisatie het verslag in kwestie heeft opgesteld. Deze
wijzigingen raken niet de kern van de voorgestelde verordening.

4. CONCLUSIE

Het gemeenschappelijk standpunt komt geheel tegemoet aan de doelstellingen van de
door de Commissie voorgestelde verordening. Het speelt in op de directe en
dringende behoeften van de gebruikers, maar houdt ook rekening met de situatie in
de lidstaten. Bovendien staat het een gefaseerde aanpak toe zodat in de toekomst
beter aan de voorschriften wordt voldaan. Om de bovengenoemde redenen brengt de
Commissie hierbij een gunstig advies uit over het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad dat eenparig werd goedgekeurd.


