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REGULAMENTO (CE) N.º     /2003 DO

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que altera o Regulamento (CE) n.º 2223/96 do Conselho

no que respeita aos prazos de transmissão

dos principais agregados de contas nacionais, às derrogações relativas

à transmissão dos principais agregados de contas nacionais e

à transmissão de dados sobre o emprego em termos de horas trabalhadas

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 285.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu 2,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 3,

                                                
1 JO C 203 E de 27.8.2002, p. 258.
2 JO C 253 de 22.10.2002, p. 14.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 24 de Setembro de 2002 (ainda não publicado no Jornal

Oficial), posição comum do Conselho de            (ainda não publicada no Jornal Oficial) e
decisão do Parlamento Europeu de              (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) O Regulamento (CE) n.º 2223/96 do Conselho, de 25 de Junho de 1996, relativo ao Sistema

europeu de contas nacionais e regionais na Comunidade 1 contém o quadro de referência das

normas, definições, classificações e regras de contabilidade comuns para a elaboração das

contas dos Estados-Membros de acordo com os requisitos estatísticos da Comunidade, a fim

de obter resultados comparáveis entre os Estados-Membros.

(2) O relatório do Comité Monetário sobre os requisitos estatísticos da União Económica e

Monetária (UEM), aprovado pelo Conselho Ecofin de 18 de Janeiro de 1999, sublinhou que,

para o bom funcionamento da UEM e do mercado único, o controlo e a coordenação efectivos

das políticas económicas são da maior importância o que exige um amplo sistema de

informação estatística que forneça aos decisores políticos os dados necessários para servir de

base às suas decisões. Este relatório sublinhava a elevada prioridade a dar à disponibilização

dessas informações para a Comunidade e, especialmente, para os Estados-Membros que

participam na zona euro.

(3) O relatório sublinhava que a comparação do mercado de trabalho entre os diferentes países

exigirá maior atenção na UEM.

(4) Para compilar estatísticas trimestrais da zona euro, o prazo de transmissão dos principais

agregados de contas nacionais deve ser reduzido para 70 dias.

                                                
1 JO L 310 de 30.11.1996, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 359/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 58
de 28.2.2002, p. 1).
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(5) Devem ser revogadas as derrogações trimestrais e anuais concedidas aos Estados-Membros,

que impedem a compilação dos principais agregados de contas nacionais da zona euro e da

Comunidade.

(6) O Plano de Acção relativo aos requisitos estatísticos da UEM, aprovado pelo Conselho Ecofin

de 29 de Setembro de 2000, identifica como prioritária a transmissão de dados das contas

nacionais sobre o emprego, de acordo com a unidade "horas trabalhadas".

(7) O Comité do Programa Estatístico (CPE) e o Comité das Estatísticas Monetárias, Financeiras

e de Balanças de Pagamentos (CMFB) foram consultados, de acordo com o artigo 3.º da

Decisão 89/382/CEE, Euratom do Conselho 1 e da Decisão 91/115/CEE do Conselho 2,

respectivamente,

APROVARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

O Anexo B do Regulamento (CE) n.º 2223/96 é alterado do seguinte modo.

1)  O texto a seguir ao título: "Programa de Transmissão dos Dados das Contas Nacionais" passa

a ter a seguinte redacção:

a) O texto do "Resumo dos quadros" é substituído pelo texto constante do Anexo I.

                                                
1 JO L 181 de 28.6.1989, p. 47.
2 JO L 59 de 6.3.1991, p. 19.
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b) O texto do Quadro 1 "Principais agregados – exercícios trimestral e anual" é substituído pelo

texto constante do Anexo II.

2) O texto a seguir ao título: "Derrogação referente aos quadros a serem fornecidos no contexto

do questionário "SEC 95" por país" é substituído pelo texto constante do Anexo III.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos

os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente



15091/1/02 REV 1 ILC/cc 1
ANEXO I DG G I    PT

ANEXO I

Alterações ao quadro "Resumo dos quadros" do

Anexo B – Programa de Transmissão dos Dados das Contas Nacionais – do

Regulamento (CE) n.º 2223/96 (SEC 95)

PROGRAMA DE TRANSMISSÃO DOS DADOS DAS CONTAS NACIONAIS

Resumo dos quadros

Primeira

transmissão

Prazo

t + meses

(dias, quando

especificados)

Transmissão

para os anos
Assunto dos quadros

Quadros

n.º

2002 70 dias 95-01 Principais agregados, anual 1

2002 70 dias 95-01 Principais agregados, trimestral 1

1999 8 95-98 Principais agregados das administrações públicas 2

2001 3 97-00 Principais agregados das administrações públicas 2'

2000 9 95-99 Quadros por ramo de actividade 3

2000 9 95-99 Exportações e importações UE/países terceiros 4

2000 9 95-99 Despesa de consumo final das famílias, por função 5

2000 9 95-99 Contas financeiras por sector (operações) 6

2000 9 95-99 Contas de património dos activos financeiros e passivos 7

2000 12 95-99 Contas não financeiras por sector 8

2000 12 95-99 Impostos e contribuições sociais discriminados 9

2000 24 95-98 Quadros por ramo de actividade e por região, NUTS II, A17 10

2001 12 95-00 Despesa das administrações públicas por função 11

2001 24 95-99 Quadros por região, NUTS III, A3 12

2001 24 95-99 Contas das famílias por região, NUTS II 13

2001 24 95-99 Activos fixos para o total da economia e por produto (Pi3) 14

2002 36 95-99 Quadro de recursos a preços de base, incluindo a transformação em

preços de aquisição, A60 x P 60

15
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2002 36 95-99 Quadro de empregos a preços de aquisição, A60 x P60 16

2002 36 95* Quadro simétrico de entradas-saídas a preços de base, P60 x P60,

quinquenal

17

2002 36 95* Quadro simétrico de entradas-saídas para a produção interna a

preços de base, P60 x P60, quinquenal

18

2002 36 95* Quadro simétrico de entradas-saídas para a importação, a preços de

base P60xP60, quinquenal

19

2003 36 00 Classificação cruzada dos activos fixos por ramo de actividade e

por produto, A31 x Pi3, quinquenal

20

2003 36 00 Classificação cruzada da conta de produção por ramo de actividade

e por sector, A60 x 5 sectores (S.11, S.12, S.13, S.14 e S.15),

quinquenal

21

2003 36 00 Classificação cruzada da formação bruta de capital fixo por ramo de

actividade e por produto, A31 x P60, quinquenal

22

ver quadro ver quadro ver quadro Cálculos retrospectivos 23

t = período de referência (ano ou trimestre)

(*) O quadro quinquenal correspondente ao ano 2000 tem que ser entregue em 2003.
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ANEXO II

Alterações ao Quadro 1 – Principais agregados, exercícios trimestral e

anual – do Anexo B – Programa de Transmissão dos Dados das

Contas Nacionais – do Regulamento (CE) n.º 2223/96 (SEC 95)

Quadro 1 – Principais agregados – exercícios trimestral e anual

Código Lista de variáveis
Discrimi-

-nação +

Preços

correntes

Preços

constantes

Valor acrescentado e Produto Interno Bruto

B.1g 1. Valor acrescentado bruto a preços de base A6 x x

D.21-D.31 2. impostos líquidos de subsídios aos produtos x x

P.119 3. SIFIM x x

B.1*g 4. Produto interno bruto a preços de mercado x x

Despesa do Produto Interno Bruto

P.3 5. Despesa de consumo final total x x

P.3 6. a) Despesa de consumo final das famílias (conceito interno) x x

P.3 6. b) Despesa de consumo final das famílias (conceito nacional) x x

P.3 7. Despesa de consumo final das ISFLSF x x

P.3 8. Despesa de consumo final das administrações públicas x x

P.31 a) Despesa de consumo individual x x

P.32 b) Despesa de consumo colectivo x x

P.4 9. Consumo final efectivo das famílias x x

P41 a) Consumo individual efectivo x x

P.5 10. Formação bruta de capital x x

P.51 a) Formação bruta de capital fixo Pi 6 x x

P.52 b) Variação de existências x x

P.53 c) Aquisições líquidas de cessões de objectos de valor x x

P.6 11. Exportação de bens (fob) e serviços x x

P.7 12. Importação de bens (fob) e serviços x x
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Rendimento, poupança e capacidade de financiamento

B.5 13. Saldo dos rendimentos primários com o resto do mundo x x

B.5*g 14. Rendimento nacional bruto a preços de mercado x (x)

K.1 15. Consumo de capital fixo x x

B.5*n 16. Rendimento nacional líquido a preços de mercado x x

D.5,D.6,

D.7

17. Transferências correntes líquidas com o resto do mundo x

B.6n 18. Rendimento disponível líquido x (x)

B.8n 19. Poupança nacional líquida x

D.9 20. Transferências de capital líquidas com o resto do mundo x

B.9 21. Capacidade ou necessidade de financiamento da nação x

População, Emprego e Remunerações dos Empregados

22. Dados sobre a população e o emprego

a) População total (1000)

b) Desempregados (1000)

c) Emprego em unidades de produção residentes (milhares de pessoas

empregadas e milhares de horas trabalhadas) e emprego de residentes

(milhares de pessoas)

. trabalhadores por conta própria A6**

. empregados A6**

D.1 23. Remunerações dos empregados a trabalhar em unidades de produção

residentes e remunerações dos empregados residentes

A6 x

D.11 a) Ordenados e salários brutos A6 x

+ Não estando indicada qualquer discriminação, significa total da economia

** A6 apenas para os trabalhadores por conta própria e empregados em unidades de produção residentes.

(x) = em termos reais.
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ANEXO III

Alterações aos quadros por país do

Quadro B – Derrogação referente aos quadros a serem fornecidos

 no contexto do questionário "SEC 95" por país – do

Regulamento (CE) n.º 2223/96 (SEC 95)

DERROGAÇÃO REFERENTE AOS QUADROS A SEREM FORNECIDOS NO CONTEXTO

DO QUESTIONÁRIO "SEC 95" POR PAÍS

1. ÁUSTRIA

1.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°
Quadro Derrogação até

2 Principais agregados das administrações
públicas

Prazo: t+9 meses 1999

2 Principais agregados das administrações
públicas

Cálculos retrospectivos:
carecem de novo cálculo apenas os
anos 88-94

2005

3 Quadros por ramo de actividade prazo: t+12 meses 1999
3 Quadros por ramo de actividade Cálculos retrospectivos:

carecem de novo cálculo apenas os
anos 88-94

2005

5 Despesa de consumo final das famílias, por
função

Cálculos retrospectivos:
carecem de novo cálculo apenas os
anos 88-94

2005

11 Despesa das administrações públicas por
função

Cálculos retrospectivos:
anos 90-94 não carece de ser
recalculado

2005

12 Quadros por região, NUTS III, A3 Primeira transmissão 2002 2002
13 Contas das famílias por região, NUTS II Primeira transmissão 2005 2005
15 Quadro de recursos a preços de base, incluindo

a transformação em preços de aquisição, A60 x
P 60

Primeira transmissão 2003 todos os dois
anos

2003

16 Quadro de empregos a preços de aquisição,
A60 x P60

Primeira transmissão 2003 todos os dois
anos

2003

17 Quadro simétrico de entradas-saídas a preços
de base, P60 x P60, quinquenal

Primeira transmissão 2003 2003

18 Quadro simétrico de entradas-saídas para a
produção interna a preços de base, P60 x P60,
quinquenal

Primeira transmissão 2003 2003

19 Quadro simétrico de entradas-saídas para a
importação, a preços de base P60xP60,
quinquenal

Primeira transmissão 2003 2003
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1.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros

Quadro
n.°

Quadro Variável/sector Derrogação até

1 Principais agregados, anual e
trimestral

Dados sobre o emprego de acordo com
a unidade "horas trabalhadas"

Primeira
transmissão 2005

2005

3

8

Quadros por ramo de actividade

Contas não financeiras por sector

Consumo de capital fixo de actividade
ou sector

Primeira
transmissão 2002

2002

8 Contas não financeiras por sector Discriminação das sociedades por
proprietário

Primeira
transmissão 2005

2005

8 Contas não financeiras por sector Discriminação das famílias por grupos Primeira
transmissão 2005

2005

16

18

Quadro de empregos a preços de
aquisição, A60 x P60
Quadro simétrico de entradas-saídas
para a produção interna a preços de
base, P60 x P60, quinquenal

Consumo de capital fixo de actividade Primeira
transmissão 2003

2003



15091/1/02 REV 1 ILC/cc 3
ANEXO III DG G I    PT

2. DINAMARCA

2.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°
Quadro Derrogação até

6 Contas financeiras por sector (operações) Prazo: t+13 meses 2005
7 Contas de património dos activos financeiros e

passivos
Prazo: t+13 meses 2005

20 Classificação cruzada dos activos fixos por
ramo de actividade e por produto, A31 x Pi3,
quinquenal

Primeira transmissão 2005 2005

2.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°
Quadro Variável/sector Derrogação até

3 Quadros por ramo de actividade Ordenados e salários por ramo de
actividade

Não carece de ser
comunicado

2005

3 Quadros por ramo de actividade Consumo de capital fixo por ramo de
actividade

Prazo: t+36 meses 2005

3 Quadros por ramo de actividade Formação bruta de capital fixo por ramo
de actividade

Prazo: t+36 meses 2005

3 Quadros por ramo de actividade Variação de existências por ramo de
actividade

Prazo: t+36 meses 2005

3 Quadros por ramo de actividade Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor por ramo de
actividade

Prazo: t+36 meses 2005

3 Quadros por ramo de actividade trabalhadores por conta própria por
ramo de actividade

Prazo: t+36 meses 2005

3 Quadros por ramo de actividade empregados por ramo de actividade Prazo: t+36 meses 2005
3 Quadros por ramo de actividade horas trabalhadas por ramo de

actividade
Prazo: t+36 meses 2005

3 Quadros por ramo de actividade Remunerações dos empregados por
ramo de actividade

Prazo: t+36 meses 2005

9 Impostos e contribuições sociais
discriminados

Impostos gerais sobre vendas e
transacções (impostos sobre a
importação)
Impostos gerais sobre vendas e
transacções (impostos sobre os
produtos)

As duas variáveis
conjuntamente

2005

9 Impostos e contribuições sociais
discriminados

Impostos gerais sobre consumos
específicos (impostos sobre a
importação)
Impostos gerais sobre consumos
específicos (impostos sobre os
produtos)

As duas variáveis
conjuntamente

2005

9 Impostos e contribuições sociais
discriminados

Impostos sobre serviços específicos
(impostos sobre a importação)
Impostos sobre serviços específicos
(impostos sobre os produtos)

As duas variáveis
conjuntamente

2005
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17

18

19

21

Quadro simétrico de entradas-saídas a preços
de base, P60 x P60, quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para a
produção interna a preços de base, P60 x
P60, quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para a
importação, a preços de base P60xP60,
quinquenal
Classificação cruzada da conta de produção
por ramo de actividade e por sector, A60 x 5
sectores (S.11, S.12, S.13, S.14 e S.15),
quinquenal

Consumo de capital fixo, excedente de
exploração líquido

As duas variáveis
conjuntamente em
P60

2005

17

18

19

Quadro simétrico de entradas-saídas a preços
de base, P60 x P60, quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para a
produção interna a preços de base, P60 x
P60, quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para a
importação, a preços de base P60xP60,
quinquenal

Formação de capital fixo Apenas P31 2005

17

18

19

Quadro simétrico de entradas-saídas a preços
de base, P60 x P60, quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para a
produção interna a preços de base, P60 x
P60, quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para a
importação, a preços de base P60xP60,
quinquenal

Stock de activo fixo Não carece de ser
comunicado

2005

21 Classificação cruzada da conta de produção
por ramo de actividade e por sector, A60 x 5
sectores (S.11, S.12, S.13, S.14 e S.15),
quinquenal

Sector das famílias
Sector das ISFLSF

Os dois sectores
conjuntamente

2005
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3. ALEMANHA

3.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°
Quadro Derrogação até

3 Quadros por ramo de actividade t+9 meses apenas A17, A31 apenas em
t+21 meses prazo

2005

5 Despesa de consumo final das famílias, por
função

Cálculos retrospectivos:
carecem de novo cálculo apenas os
anos 91-94

2005

8 Contas não financeiras por sector Cálculos retrospectivos:
carecem de novo cálculo apenas os
anos 91-94

2005

9 Impostos e contribuições sociais discriminados Posições literais no fim do código-não 2005

10 Quadros por ramo de actividade e por região,
NUTS II, A17

Apenas NUTS I e A6 2005

12 Quadros por região, NUTS III, A3 Prazo: t+30 meses, todos os dois anos 2005

13 Contas das famílias por região, NUTS II Prazo: t+30 meses, apenas NUTS I 2005

15 Quadro de recursos a preços de base, incluindo
a transformação em preços de aquisição, A60 x
P 60

Todos os dois anos 2005

16 Quadro de empregos a preços de aquisição,
A60 x P60

todos os dois anos 2005

3.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°
Quadro Variável/sector Derrogação até

3 Quadros por ramo de actividade Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor por ramo de
actividade,
Variação de existências por ramo de
actividade

As duas variáveis
conjuntamente,
não por ramo de
actividade

2005

6
7

Contas financeiras por sector (operações)
Contas de património dos activos
financeiros e passivos

Sector das administrações públicas S.1311/S.1312 e
S.1313 apenas
conjuntamente

2005

10 Quadros por ramo de actividade e por
região, NUTS II, A17

Formação bruta de capital fixo Prazo:
t+30 meses

2005
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4. GRÉCIA

4.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°
Quadro Derrogação até

2 Principais agregados das administrações públicas Prazo: t+9 meses 2005
3 Quadros por ramo de actividade Cálculos retrospectivos:

carecem de novo cálculo apenas os
anos 88-94

2005

5 Despesa de consumo final das famílias, por
função

Cálculos retrospectivos:
carecem de novo cálculo apenas os
anos 88-94

2005

6 Contas financeiras por sector (operações) Primeira transmissão:
(p.m.)

2005

6 Contas financeiras por sector (operações) Prazo:
(p.m.)

2005

7 Contas de património dos activos financeiros e
passivos

Primeira transmissão 2005 2005

8 Contas não financeiras por sector Cálculos retrospectivos:
carecem de novo cálculo apenas os
anos 88-94

2005

8 Contas não financeiras por sector Cálculos retrospectivos:
anos 80-89 não carece de ser
recalculado

2005

11 Despesa das administrações públicas por função Cálculos retrospectivos:
carecem de novo cálculo apenas os
anos 88-94

2005

20 Classificação cruzada dos activos fixos por ramo
de actividade e por produto, A31 x Pi3,
quinquenal

Primeira transmissão 2005 2005

4.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°
Quadro Variável/sector Derrogação até

3 Quadros por ramo de actividade Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor

Primeira
transmissão 2005

2005

3 Quadros por ramo de actividade horas trabalhadas por ramo de
actividade

Primeira
transmissão 2005

2005

8 Contas não financeiras por sector Discriminação das sociedades por
proprietário

Primeira
transmissão 2005

2005

8 Contas não financeiras por sector Discriminação das famílias por
grupos

Primeira
transmissão 2005

2005
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5. ESPANHA

5.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°
Quadro Derrogação até

11 Despesa das administrações públicas por função prazo: t+21 meses 2005

5.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°
Quadro Variável/sector Derrogação até

1 Principais agregados, trimestral Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor

Primeira
transmissão 2005

2005

1 Principais agregados, anual Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor

Primeira
transmissão 2005

2005

3 Quadros por ramo de actividade Consumo de capital fixo por ramo de
actividade

Primeira
transmissão 2005

2005

3 Quadros por ramo de actividade Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor por ramo de
actividade

Primeira
transmissão 2005

2005

3 Quadros por ramo de actividade Horas trabalhadas por ramo de
actividade

Primeira
transmissão 2005

2005

8 Contas não financeiras por sector Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor

Primeira
transmissão 2005

2005

9 Impostos e contribuições sociais discriminados Discriminação dos impostos correntes
sobre o rendimento, património, etc.,
Impostos e direitos sobre a importação
excepto o IVA e outros impostos
sobre a produção para os subsectores
da administração estadual (S.13121) e
da administração local (S.1313)

prazo: t+21 meses 2005

16 Quadro de empregos a preços de aquisição,
A60 x P60

Consumo de capital fixo por ramo de
actividade (A60)

Primeira
transmissão 2005

2005

17

18

19

Quadro simétrico de entradas-saídas a preços
de base, P60 x P60, quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para a
produção interna a preços de base, P60 x P60,
quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para a
importação, a preços de base P60xP60,
quinquenal

Consumo de capital fixo (P60) Primeira
transmissão 2005

2005

17

18

19

Quadro simétrico de entradas-saídas a preços
de base, P60 x P60, quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para a
produção interna a preços de base, P60 x P60,
quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para a
importação, a preços de base P60xP60,
quinquenal

Stocks de activos fixos (P60) Primeira
transmissão 2005

2005
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6. FRANÇA

6.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°
Quadro Derrogação até

10 Quadros por ramo de actividade e por região,
NUTS II, A17

Prazo: t+36 meses 2005

12 Quadros por região, NUTS III, A3 Prazo: t+36 meses 2005
13 Contas das famílias por região, NUTS II Prazo: t+42 meses 2005

6.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°
Quadro Variável/sector Derrogação até

3

10

12
15

16

20

21

22

Quadros por ramo de actividade

Quadros por ramo de actividade e por região,
NUTS II, A17
Quadros por região, NUTS III, A3
Quadro de recursos a preços de base,
incluindo a transformação em preços de
aquisição, A60 x P 60
Quadro de empregos a preços de aquisição,
A60 x P60
Classificação cruzada dos activos fixos por
ramo de actividade e por produto, A31 x Pi3,
quinquenal
Classificação cruzada da conta de produção
por ramo de actividade e por sector, A60 x 5
sectores (S.11, S.12, S.13, S.14 e S.15),
quinquenal
Classificação cruzada da formação bruta de
capital fixo por ramo de actividade e por
produto, A31 x P60, quinquenal

Todas as variáveis Discriminação
por ramos a ser
calculada por
ramos
homogéneos

2005
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7. IRLANDA

7.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°
Quadro Derrogação até

1' Principais agregados, anual e trimestral Primeira transmissão em t +90
dias 2004

2004

1' Principais agregados; anual e trimestral Primeira transmissão em t +70
dias 2008

2008

2 Principais agregados das administrações públicas Cálculos retrospectivos:
carecem de novo cálculo apenas os
anos 85-94

2005

2' Principais agregados das administrações públicas Transmissão em t +3 2002
3 Quadros por ramo de actividade Primeira transmissão 2005 2005
3 Quadros por ramo de actividade Cálculos retrospectivos:

anos 70-94 não carece de ser
recalculado

2005

5 Despesa de consumo final das famílias, por função Cálculos retrospectivos:
carecem de novo cálculo apenas os
anos 85-94

2005

6 Contas financeiras por sector (operações) Primeira transmissão 2005 2005
7 Contas de património dos activos financeiros e

passivos
Primeira transmissão 2005 2005

8 Contas não financeiras por sector Primeira transmissão 2005 2005
8 Contas não financeiras por sector Cálculos retrospectivos:

anos 90-94 não carece de ser
recalculado

2005

8 Contas não financeiras por sector Cálculos retrospectivos:
anos 80-89 não carece de ser
recalculado

2005

15 Quadro de recursos a preços de base, incluindo a
transformação em preços de aquisição, A60 x P 60

Primeira transmissão 2005 2005

16 Quadro de empregos a preços de aquisição, A60 x
P60

Primeira transmissão 2005 2005

17 Quadro simétrico de entradas-saídas a preços de base,
P60 x P60, quinquenal

Primeira transmissão 2005 2005

18 Quadro simétrico de entradas-saídas para a produção
interna a preços de base, P60 x P60, quinquenal

Primeira transmissão 2005 2005

19 Quadro simétrico de entradas-saídas para a
importação, a preços de base P60xP60, quinquenal

Primeira transmissão 2005 2005
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20 Classificação cruzada dos activos fixos por ramo de
actividade e por produto, A31 x Pi3, quinquenal

Primeira transmissão 2005 2005

21 Classificação cruzada da conta de produção por ramo
de actividade e por sector, A60 x 5 sectores (S.11,
S.12, S.13, S.14 e S.15), quinquenal

Primeira transmissão 2005 2005

22 Classificação cruzada da formação bruta de capital
fixo por ramo de actividade e por produto, A31 x P60,
quinquenal

Primeira transmissão 2005 2005

7.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°
Quadro Variável/sector Derrogação até

1 Principais agregados, anual e trimestral Despesas de consumo final das ISFLSF Não carece de ser
fornecido

2005

2 Principais agregados das administrações
públicas

P52+P53+K2 Não carece de ser
fornecido

2003
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8. ITÁLIA

8.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°

Quadro Derrogação até

2 Principais agregados das administrações públicas Cálculos retrospectivos:

dados relativos aos anos 70-94 não são

fornecidos

2005

2 Principais agregados das administrações públicas Cálculos retrospectivos:

dados relativos aos anos 80-94 a

fornecer em Dez. –01

2001

2 Principais agregados das administrações públicas Prazo: t+9 meses 2005

20 Classificação cruzada dos activos fixos por ramo

de actividade e por produto, A31 x Pi3, quinquenal

Não carece de ser recalculado 2005

22 Classificação cruzada da formação bruta de capital

fixo por ramo de actividade e por produto, A31 x

P60, quinquenal

Primeira transmissão 2005 2005

8.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°
Quadro Variável/sector Derrogação até

1 Principais agregados, anual e trimestral Dados sobre o emprego de acordo com
a unidade "horas trabalhadas"

Primeira
transmissão 2004

2004

3 Quadros por ramo de actividade Consumo de capital fixo por ramo de
actividade

Discriminação
A17, primeira
transmissão 2002

2002

3 Quadros por ramo de actividade Consumo de capital fixo por ramo de
actividade

Discriminação
A31, primeira
transmissão 2005

2005

3 Quadros por ramo de actividade Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor por ramo de
actividade

Juntamente com a
variação de
existências

2005

8 Contas não financeiras por sector Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor por ramo de
actividade

Juntamente com a
variação de
existências

2005
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9. LUXEMBURGO

9.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°

Quadro Derrogação até

1 Principais agregados, anual e trimestral Primeira transmissão em t +90 dias 2003 2003

1 Principais agregados, anual e trimestral Primeira transmissão em t +70 dias 2010 2010

2 Principais agregados das administrações públicas Cálculos retrospectivos:

carecem de novo cálculo apenas os anos 90-

-94

2005

3 Quadros por ramo de actividade Cálculos retrospectivos:

carecem de novo cálculo apenas os anos 80-

-94

2005

6 Contas financeiras por sector (operações) Primeira transmissão 2005 2005

7 Contas de património dos activos financeiros e

passivos

Primeira transmissão 2005 2005

8 Contas não financeiras por sector Cálculos retrospectivos:

anos 90-94 não carece de ser recalculado

2005

8 Contas não financeiras por sector Cálculos retrospectivos:

anos 80-89 não carece de ser recalculado

2005

10 Quadros por ramo de actividade e por região,

NUTS II, A17

Não carece de ser recalculado 2005

11 Despesa das administrações públicas por função Cálculos retrospectivos:

Anos 90-94 não carece de ser recalculado

2005

12 Quadros por região, NUTS III, A3 Não carece de ser calculado 2005

13 Contas das famílias por região, NUTS II Não carece de ser calculado 2005

9.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°
Quadro Variável/sector Derrogação até

3 Quadros por ramo de actividade Formação bruta de capital fixo por
ramo de actividade

Prazo: t+36 meses 2005

3 Quadros por ramo de actividade Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor

Primeira
transmissão 2005

2005

8 Contas não financeiras por sector S11, S12, S14+45, S211, S212 Primeira
transmissão 2005

2005

20 Classificação cruzada dos activos fixos por
ramo de actividade e por produto, A31 x Pi3,
quinquenal

Quadro em valores a custos históricos Primeira
transmissão 2005

2005
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10. PAÍSES BAIXOS

10.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°
Quadro Derrogação até

2 Principais agregados das administrações públicas Cálculos retrospectivos:
dados relativos aos anos 86-94 a fornecer
em Jul-01

2001

2 Principais agregados das administrações públicas Cálculos retrospectivos:
dados relativos aos anos 70-85 a fornecer
em Dez. –01

2001

2' Principais agregados das administrações públicas Transmissão em t + 3 2003
3 Quadros por ramo de actividade Cálculos retrospectivos:

dados relativos aos anos 86-94 a fornecer
em Jul-01

2001

3 Quadros por ramo de actividade Cálculos retrospectivos:
dados relativos aos anos 70-85 a fornecer
em Dez. –01

2001

5 Despesa de consumo final das famílias, por
função

Cálculos retrospectivos:
dados relativos aos anos 86-94 a fornecer
em Jul-01

2001

5 Despesa de consumo final das famílias, por
função

Cálculos retrospectivos:
dados relativos aos anos 80-85 a fornecer
em Dez. –01

2001

7 Contas de património dos activos financeiros e
passivos

prazo: t+19 meses 2003

8 Contas de património dos activos financeiros e
passivos

Cálculos retrospectivos:
anos 86-94 85 a fornecer em Jul-01
anos 80-85 a fornecer em Dez. –01

2001

10 Quadros por ramo de actividade e por região,
NUTS II, A17

Prazo: t+30 meses 2005

13 Contas das famílias por região, NUTS II Prazo: t+36 meses 2005

10.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°
Quadro Variável/sector Derrogação até

10 Quadros por ramo de actividade e por região,
NUTS II, A17

Formação bruta de capital fixo por
região

Não carece de ser
calculado

2005

10

12

Quadros por ramo de actividade e por região,
NUTS II, A17
Quadros por região, NUTS III, A3

Desemprego total por região Não carece de ser
calculado

2005
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11. PORTUGAL

11.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°

Quadro Derrogação até

2 Principais agregados das administrações públicas Cálculos retrospectivos:

carecem de novo cálculo apenas os

anos 77-94, dados a serem fornecidos em

Dez. –00

2005/2000

3 Quadros por ramo de actividade Cálculos retrospectivos:

carecem de novo cálculo apenas os

anos 77-94

2005

5 Despesa de consumo final das famílias, por

finalidade

Prazo: t + 12 meses 2005

5 Despesa de consumo final das famílias, por

finalidade

Cálculos retrospectivos:

não carece de ser recalculado

2005

6 Contas financeiras por sector (operações) Prazo: t + 12 meses 2005

7 Contas de património dos activos financeiros e

passivos

Prazo: t + 12 meses 2005

8 Contas não financeiras por sector Cálculos retrospectivos:

dados relativos aos anos 90-94 a fornecer

em Dez. –99

1999

11 Despesa das administrações públicas por função Cálculos retrospectivos:

não carece de ser recalculado

2005

11.2 Derrogações para variáveis / sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°

Quadro Variável/sector Derrogação até

1 Principais agregados, anual e trimestral Dados sobre o emprego de acordo com

a unidade "horas trabalhadas"

primeira

transmissão 2007

2007
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12. FINLÂNDIA

12.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°
Quadro Derrogação até

2 Principais agregados das administrações públicas Cálculos retrospectivos:
carecem de novo cálculo apenas os
anos 75-94

2005

3 Quadros por ramo de actividade Cálculos retrospectivos:
carecem de novo cálculo apenas os
anos 75-94

2005

12.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°
Quadro Variável/sector Derrogação até

3 Quadros por ramo de actividade Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor

Não carece de ser
recalculado

2005

15

16

17

18

19

Quadro de recursos a preços de base,
incluindo a transformação em preços de
aquisição, A60 x P 60
Quadro de empregos a preços de
aquisição, A60 x P60
Quadro simétrico de entradas-saídas a
preços de base, P60 x P60, quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para
a produção interna a preços de base, P60
x P60, quinquenal
Quadro simétrico de entradas-saídas para
a importação, a preços de base P60xP60,
quinquenal

Tudo

Tudo

Tudo

Tudo

Tudo

Discriminação A31 e
P31 apenas a preços
correntes

2005

21 Classificação cruzada da conta de
produção por ramo de actividade e por
sector, A60 x 5 sectores (S.11, S.12, S.13,
S.14 e S.15), quinquenal

Tudo Discriminação A31 2005
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13. SUÉCIA

13.1. Derrogação para os quadros
Quadro

n.°

Quadro Derrogação até

2 Principais agregados das administrações públicas Cálculos retrospectivos:

carecem de novo cálculo apenas os

anos 80-94

2005

3 Quadros por ramo de actividade prazo: t+12 meses 2005

3 Quadros por ramo de actividade Cálculos retrospectivos:

carecem de novo cálculo apenas os

anos 80-94

2005

6 Contas financeiras por sector (operações) Prazo: t+12 meses 2005

7 Contas de património dos activos financeiros e

passivos

Prazo: t+12 meses 2005

11 Despesa das administrações públicas por função Prazo: t+16 meses 2005

13.2. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°

Quadro Variável/sector Derrogação até

2 Principais agregados das administrações
públicas

Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor

Primeira
transmissão 2005

2005

2 Principais agregados das administrações
públicas

Discriminação da despesa de consumo
final das administrações públicas em
individual e colectiva

Prazo t+16 meses 2005

2 Principais agregados das administrações
públicas

Consumo final efectivo das famílias Prazo t+16 meses 2005

2 Principais agregados das administrações
públicas

Consumo individual efectivo Prazo t+16 meses 2005

3 Quadros por ramo de actividade Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor

Primeira
transmissão 2005

2005

3 Quadros por ramo de actividade Discriminação A31 Prazo: t+12 meses 2005

8 Contas não financeiras por sector Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor

Primeira
transmissão 2005

2005

8 Contas não financeiras por sector Discriminação da despesa de consumo
final das administrações públicas em
individual e colectiva

Prazo t+16 meses 2005

8 Contas não financeiras por sector Consumo final efectivo das famílias Prazo t+16 meses 2005

8 Contas não financeiras por sector Consumo individual efectivo Prazo t+16 meses 2005
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14. REINO UNIDO

14.1. Derrogação para variáveis/sectores individuais incluídos nos quadros
Quadro

n.°
Quadro Variável/sector Derrogação até

3 Quadros por ramo de actividade Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor

Exclui as transacções
pelas IFM em ouro
como acumulação de
riqueza

2005

4 Exportações e importações UE/países
terceiros

Exportações e importações UE/países
terceiros

Exclui as transacções
pelas IFM em ouro
como acumulação de
riqueza

2005

6 Contas financeiras por sector (operações) Ouro monetário e DSE Inclui as transacções
pelas IFM em ouro
como acumulação de
riqueza

2005

6 Contas financeiras por sector (operações) Auxiliares financeiros A serem incluídos
nas sociedades não
financeiras

2002

7 Contas de património dos activos
financeiros e passivos

Ouro monetário e DSE Inclui as transacções
pelas IFM em ouro
como acumulação de
riqueza

2005

7 Contas de património dos activos
financeiros e passivos

Auxiliares financeiros A serem incluídos
nas sociedades não
financeiras

2002

8 Contas não financeiras por sector Aquisições líquidas de cessões de
objectos de valor e exportação e
importação de bens (fob) e serviços

Exclui as transacções
pelas IFM em ouro
como acumulação de
riqueza

2005

10 Quadros por ramo de actividade e por
região, NUTS II, A17

PIB Para NUTS II apenas
A17

2001
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 18 de Fevereiro de 2003
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2002/0109 (COD)

15091/1/02
REV 1 ADD 1

ECOFIN 408
CODEC 1586

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho, em 18 de Fevereiro de 2003 tendo em

vista a aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n.º 2223/96 do Conselho no que respeita aos prazos de
transmissão dos principais agregados das contas nacionais, às derrogações
relativas à transmissão dos principais agregados das contas nacionais e à
transmissão de dados sobre o emprego em termos de horas trabalhadas

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 15 de Maio de 2002, a Comissão enviou ao Conselho uma proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 2223/96 do Conselho
no que respeita aos prazos de transmissão dos principais agregados das contas nacionais, às
derrogações relativas à transmissão dos principais agregados das contas nacionais e à
transmissão de dados sobre o emprego em termos de horas trabalhadas.

2. A proposta acima mencionada baseia-se no artigo 285.º do Tratado, nos termos do qual se
aplica o processo de co-decisão com o Parlamento Europeu previsto no artigo 251.º do
Tratado.

3. O Parlamento Europeu aprovou a proposta da Comissão em 24 de Setembro de 2002, sem
alterações.

4. O Banco Central Europeu aprovou o seu parecer em 3 de Outubro de 2002.

5. Em 18 de Fevereiro de 2003 o Conselho adoptou a sua posição comum nos termos do
artigo 251.º do Tratado.

II. OBJECTIVO DA PROPOSTA

A proposta tem três objectivos:

– reduzir os prazos de transmissão dos dados relativos aos principais agregados das contas
nacionais trimestrais (Quadro do Anexo B do SEC 95) de quatro meses para 70 dias após o
termo do período de referência;

– revogar as derrogações concedidas aos Estados-Membros, que impedem a compilação dos
principais agregados das contas nacionais trimestrais e anuais da zona euro e da União
Europeia;

– efectuar a transmissão de dados das contas nacionais sobre o emprego na unidade "horas
trabalhadas".

Estes objectivos são abrangidos pelo âmbito de aplicação do Plano de Acção relativo ás Estatísticas

da UEM.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

A posição comum do Conselho mantém-se muito próxima da proposta da Comissão, apenas

divergindo na introdução de um mínimo indispensável de derrogações sem as quais os Estados-

-Membros não poderiam aplicar o regulamento.  Esse mínimo destina-se a impedir qualquer

perturbação do cálculo dos agregados da zona euro e da UE e a assegurar por conseguinte a mais

célere possível consecução do objectivo do regulamento.

A pedido da Alemanha, o regulamento revoga igualmente uma série de derrogações aplicáveis

àquele país, uma vez que as autoridades alemãs desenvolveram grandes esforços para passar a

fornecer os dados visados por tais derrogações, que deixaram assim de ser necessárias.

As alterações introduzidas pelo Conselho são as seguintes:

No considerando 2) foi introduzida uma referência ao Comité Monetário, uma vez que foi este o
organismo autor do relatório aí referido.

As restantes alterações, todas referentes a o Anexo III, introduzem derrogações para os casos em
que, subsequentemente à entrada em vigor do regulamento, determinado Estado-Membro se veja
impossibilitado de apresentar os dados (e suprimem as derrogações redundantes no caso da
Alemanha).

No ponto 1.2 do Quadro é introduzida até 2005 para a Áustria uma derrogação relativa aos dados
sobre o emprego expresso em unidades de horas trabalhadas.

No ponto 3.1 do Quadro são revogadas as derrogações aplicáveis aos cálculos retrospectivos
relativos aos Quadros 2, 3, 5, 8 e 11, bem como a derrogação aplicável aos dados expressos em
preços constantes previstos no Quadro 21, uma vez que a Alemanha passou a fornecer todos os
dados pertinentes.

No ponto 5.2 do Quadro foram introduzidas para a Espanha até 2005 derrogações relativas aos
dados trimestrais e anuais das aquisições líquidas de cessões de objectos de valor.

No ponto 7.1 do  Quadro foram introduzidas para a Irlanda derrogações que lhe permitirão
proceder em 2004 a uma primeira apresentação dos principais agregados em t+90 dias e, em 2008, a
uma primeira apresentação em t+70 dias.
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No ponto 7.2 do Quadro foi introduzida para a Irlanda até 2005 uma derrogação ao fornecimento

de dados sobre a despesas de consumo finais das ISFLSF.

No ponto 8.2 do Quadro foi introduzida para a Itália até 2004 uma derrogação à obrigatoriedade

de transmissão de dados sobre o emprego expresso em unidades de horas trabalhadas.

No ponto 9.1 do Quadro foram introduzidas para o Luxemburgo derrogações que lhe permitirão

proceder a uma primeira apresentação dos principais dados agregados respectivamente em t+90 dias

em 2203 e t+70 dias em 2010.

No ponto 11.2 do Quadro foi introduzida para Portugal até 2007 uma derrogação relativa à

apresentação dos dados sobre o emprego expresso em unidades de horas trabalhadas.

IV. CONCLUSÃO

O Conselho considera que as alterações introduzidas na sua posição comum são totalmente

conformes com os objectivos do regulamento proposto. Tais alterações veiculam o mínimo de

derrogações estritamente necessário à aplicação do regulamento em todos os Estados-Membros,

garantindo ao mesmo tempo que a qualidade dos agregados não será afectada por eventuais efeitos

temporários e de menor importância.
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NOTA Ponto "I/A"
de : Secretariado-Geral do Conselho
para : COREPER / CONSELHO
n.º prop. Com. : 8963/02 ECOFIN 178 CODEC 607 - COM(2002) 234 final
Assunto : Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o

Regulamento (CE) n.º 2223/96 do Conselho no que respeita aos prazos de
transmissão dos principais agregados das contas nacionais, às derrogações
relativas à transmissão dos principais agregados das contas nacionais e à
transmissão de dados sobre o emprego em termos de horas trabalhadas
– ORIENTAÇÕES COMUNS

Data limite de consulta: 5.2.2003

1. Em 15 de Maio de 2002, a Comissão apresentou ao Conselho uma proposta de

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º

2223/96 do Conselho no que respeita aos prazos de transmissão dos principais agregados

das contas nacionais, às derrogações relativas à transmissão dos principais agregados das

contas nacionais e à transmissão de dados sobre o emprego em termos de horas trabalhadas.

2. Em 24 de Setembro de 2002, o Parlamento Europeu aprovou, em primeira leitura, a

proposta da Comissão sem alterações.

3. O Banco Central Europeu emitiu parecer, em 3 de Outubro de 2002.
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4. Em  10 de Outubro de 2002, o Grupo das Estatísticas ECOFIN chegou a acordo por

unanimidade, sobre o texto de uma posição comum, que confirmou posteriormente por

procedimento escrito.

5. Assim sendo, o COREPER poderia convidar o Conselho a aprovar, nos pontos "A" de uma

das suas próximas sessões, a posição comum do Conselho na versão revista pelos Juristas-

-Linguistas constante do documento 9820/02 ECOFIN 212 ECO 202 FIN 200

CODEC 735, bem como o projecto de nota justificativa do Conselho que consta da Adenda

a esse documento.
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nos termos do n.º 2, segundo parágrafo, do artigo 251º do Tratado CE

respeitante à

posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista à adopção de um Regulamento
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 2223/96 do

Conselho no que respeita aos prazos de transmissão dos principais agregados das contas
nacionais, às derrogações relativas à transmissão dos principais agregados das contas
nacionais e à transmissão de dados sobre o emprego em termos de horas trabalhadas
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2002/0109 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n.º 2, segundo parágrafo, do artigo 251º do Tratado CE

respeitante à

posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista à adopção de um Regulamento
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 2223/96 do

Conselho no que respeita aos prazos de transmissão dos principais agregados das contas
nacionais, às derrogações relativas à transmissão dos principais agregados das contas
nacionais e à transmissão de dados sobre o emprego em termos de horas trabalhadas

1. HISTORIAL DO PROCESSO

Data da apresentação da proposta ao Parlamento Europeu e ao
Conselho (COM(2002) 234 final - 2002/0109 (COD)): 15 de Maio de 2002

Data do parecer do Banco Central Europeu: 3 de Outubro de 2002

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 24 de Setembro de 2002

Data da adopção da posição comum pelo Conselho: 18 de Fevereiro de 2003

2. OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

O relatório do Comité Monetário sobre os requisitos estatísticos na UEM, aprovado
pelo Conselho Ecofin de 18 de Janeiro de 1999, frisava, entre outras, a necessidade
de reduzir os prazos de transmissão dos principais agregados das contas nacionais
trimestrais, de revogar as derrogações específicas dos Estados-Membros que
impedem a compilação dos principais agregados das contas nacionais trimestrais e
anuais e de harmonizar os dados das contas nacionais sobre o emprego, transmitindo
esses dados na unidade "horas trabalhadas".

O regulamento proposto é referido no "Plano de Acção sobre os requisitos
estatísticos da União Económica e Monetária" que foi aprovado pelo Conselho
Ecofin de 29 de Setembro de 2000: o regulamento é incluído na lista de modificações
aos regulamentos existentes a serem submetidas pela Comissão ao Conselho.

Por último, o regulamento proposto é referido no terceiro e no quarto relatórios de
progresso sobre a implementação do relatório do Comité Monetário - Requisitos de
Informação da UEM - que foram aprovados pelo Conselho Ecofin em 19 de Janeiro
de 2001 e 6 de Novembro de 2001: o regulamento está incluído na lista de alterações
à legislação existente, no Anexo IV do terceiro, quarto e quinto relatórios de
progresso, que será submetida pela Comissão ao Conselho.
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O regulamento foi, então, elaborado no âmbito das disposições atrás definidas.

3. COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM

3.1. Comentários gerais

Em primeira leitura, o Parlamento Europeu adoptou a proposta da Comissão sem
alterações.

3.2. Decisões sobre as alterações do Parlamento Europeu após a primeira leitura

Não aplicável

3.3. Novas disposições introduzidas pelo Conselho e posição da Comissão

Na posição comum do Conselho foram integradas quatro disposições-chave, que são
totalmente apoiadas pela Comissão:

– Introdução de derrogações específicas quanto aos prazos de transmissão, no
caso de os Estados-Membros não poderem fornecer dados fiáveis suficientes a
partir da entrada em vigor do regulamento

A Comissão reconhece que os prazos propostos para a transmissão dos principais
agregados das contas nacionais trimestrais poderiam afectar seriamente a qualidade
dos dados transmitidos pelos Estados-Membros de menor dimensão que não tenham
uma tradição já estabelecida de compilação de contas nacionais trimestrais. A
Comissão está ciente de que os riscos associados ao impacto negativo, a nível
nacional, destes valores, que são oportunos mas, de momento, de baixa qualidade,
não serão compensados pelas vantagens de dispor de tais valores para a compilação
dos agregados europeus. Considerando que a falta de disponibilidade em tempo
oportuno dos valores dos países de menor dimensão não influencia a compilação dos
agregados europeus, a posição comum permite uma abordagem progressiva da
compilação em tempo oportuno das contas trimestrais para a Irlanda e o
Luxemburgo, garantindo que os objectivos do regulamento serão cumpridos de
forma fiável logo que possível.

– Introdução de derrogações quanto à transmissão de agregados específicos, no
caso de os Estados-Membros não poderem fornecer dados fiáveis suficientes a
partir da entrada em vigor do regulamento

A Comissão concorda que a revogação de algumas derrogações menores
inicialmente incluídas no Regulamento (CE) n.º 2223/96 do Conselho para alguns
Estados-Membros não é uma prioridade muito urgente, se a importância dos
agregados em questão for relativa e o encargo exigido ao Instituto Nacional de
Estatística com a sua revogação for desproporcionada em relação às vantagens
esperadas, especialmente para as derrogações que não afectem a compilação dos
agregados europeus. A posição comum mantém tais derrogações a um nível mínimo,
de forma a não prejudicar o cálculo dos agregados da área do euro e da UE e, desse
modo, garantir que os objectivos do regulamento serão cumpridos logo que possível.
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– Introdução de derrogações específicas quanto à primeira transmissão de dados
sobre o emprego em termos de horas trabalhadas, no caso de os
Estados-Membros não poderem fornecer dados fiáveis suficientes a partir da
entrada em vigor do regulamento

A Comissão aceita também a alteração do Conselho na posição comum que introduz
derrogações específicas por país para a primeira transmissão de dados sobre o
emprego em termos de horas trabalhadas. Isto reflecte dificuldades práticas em
alguns Estados-Membros onde não serão estabelecidos inquéritos fiáveis a tempo da
entrada em vigor do regulamento e considera que os valores em termos de horas
trabalhadas serão um complemento dos valores sobre o emprego já disponíveis.

– Revogação de algumas derrogações aplicáveis à Alemanha

A Comissão concorda com a alteração do Conselho na posição comum que revoga, a
pedido da Alemanha, algumas derrogações aplicáveis à Alemanha, uma vez que as
autoridades alemãs fizeram grandes esforços no sentido de fornecer os dados
abrangidos pelas derrogações, pelo que estas já não são necessárias.

– Outras alterações

O Conselho alterou também ligeiramente a redacção do título do regulamento e
corrigiu a referência, no segundo considerando, ao Comité Monetário, uma vez que
este é a entidade que elaborou o relatório em questão. Estas alterações não afectam a
substância do regulamento proposto.

4. CONCLUSÃO

A posição comum segue integralmente os objectivos do regulamento proposto pela
Comissão. Responde às necessidades imediatas e urgentes dos utilizadores,
respeitando, simultaneamente, situações nacionais específicas. Além disso, permite
uma abordagem progressiva no sentido de cumprir futuramente requisitos mais
abrangentes. Pelas razões acima indicadas, a Comissão exprime por este meio um
parecer favorável sobre a posição comum adoptada pelo Conselho por unanimidade.
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