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EUROPAPARLAMENTETS OCH

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr .../2003

av den

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96

med avseende på tidsfrister för sändningen av

huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag när det gäller

sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna och

sändning av uppgifter om sysselsättning angivna i arbetade timmar

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 203 E, 27.8. 2002, s. 258.
2 EGT C 253, 22.10.2002, s. 14.
3 Europaparlamentets yttrande av den 24 september 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och

regionalräkenskapssystemet1, innehåller en referensram bestående av gemensamma

standarder, definitioner, klassifikationer och bokföringsregler för sammanställande av

medlemsstaternas räkenskaper för gemenskapens statistikbehov, för att sinsemellan

jämförbara resultat skall erhållas från medlemsstaterna.

(2) I den rapport om statistiska krav i den ekonomiska och monetära unionen (EMU), som

framlagts av Monetära kommittén, och som godkändes av Ekofinrådet den 18 januari 1999,

framhålls att effektiv övervakning och samordning av den ekonomiska politiken är av största

vikt för den inre marknaden, och att detta kräver ett omfattande statistiksystem genom vilket

beslutsfattarna förses med ett nödvändigt beslutsunderlag. I rapporten talas också om vikten

av att sådana uppgifter finns tillgängliga för gemenskapen, i synnerhet för de medlemsstater

som deltar i euroområdet.

(3) I rapporten betonades att man inom EMU kommer att behöva ägna större uppmärksamhet åt

jämförelser mellan de olika ländernas arbetsmarknader.

(4) För att den kvartalsvisa statistiken skall kunna sammanställas för euroområdet, bör den

beviljade tidsfristen för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna minskas till

70 dagar.

                                                
1 EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 359/2002 (EGT L 58, 28.2.2002, s. 1).
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(5) Kvartalsvisa och årliga undantag som beviljats medlemsstaterna och som hindrar

sammanställandet av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna för euroområdet och

gemenskapen bör avskaffas.

(6) I handlingsplanen avseende den statistik som krävs i samband med den ekonomiska och

monetära unionen, godkänd av Ekofin-rådet den 29 september 2000, fastställs att leverans av

sysselsättningsuppgifter i nationalräkenskaperna i enheten "arbetade timmar" prioriteras.

(7) Kommittén för det statistiska programmet och kommittén för valuta-, finans- och

betalningsbalansstatistik har rådfrågats i enlighet med artikel 3 i rådets beslut 89/382/EEG,

Euratom1 och artikel 3 i rådets beslut 91/115/EEG2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga B till förordning (EG) nr 2223/96 ändras på följande sätt:

1. Texten som följer på rubriken "Leveransprogram för nationalräkenskapsdata" skall ändras på

följande sätt:

a) Texten till "Tabellöversikt" skall ersättas med texten i bilaga I.

                                                
1 EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
2 EGT L 59, 6.3.1991, s. 19.
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b) Texten till tabell 1, "Huvudaggregat – kvartalsvis och årlig redovisning" skall ersättas med

texten i bilaga II.

2. Texten som följer på rubriken: "Avvikelser beträffande de tabeller som skall sändas i enlighet

med frågeformuläret "ESA-95" per land" skall ersättas med texten i bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska

gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA I

Ändringar i tabellen "Tabellöversikt" i

bilaga B – Leveransprogram för nationalräkenskapsdata – i

förordning (EG) nr 2223/96, ENS 95

LEVERANSPROGRAM FÖR NATIONALRÄKENSKAPSDATA

Tabellöversikt

Första
sändning

Tidsfrist
t + månad

(dagar när så
specificeras)

Sändning
för åren Tabellinnehåll Tabell

nr

2002 70 dagar 95–01 Huvudaggregat, årlig 1

2002 70 dagar 95–01 Huvudaggregat, kvartalsvis 1

1999 8 95–98 Huvudaggregat offentlig sektor 2

2001 3 97–00 Huvudaggregat offentlig sektor 2

2000 9 95–99 Tabell fördelad på bransch 3

2000 9 95–99 Export och import, EU/tredje land 4

2000 9 95–99 Hushållens utgifter för slutlig konsumtion fördelade på
ändamål

5

2000 9 95–99 Konto för finansiella transaktioner, fördelat på sektorer 6

2000 9 95–99 Balansräkning över tillgångar och skulder, 7

2000 12 95–99 Icke finansiella konton fördelade på sektorer 8

2000 12 95–99 Detaljredovisning av skatteinkomster efter sektor 9

2000 24 95–98 Tabell fördelad på bransch och region, NUTS II, A17 10

2001 12 95–00 Offentliga sektorns konsumtion fördelad på ändamål 11

2001 24 95–99 Tabell fördelad på bransch och region, NUTS III, A3 12

2001 24 95–99 Kontosystem för hushållen fördelad på regioner, NUTS II 13

2001 24 95–99 Fasta tillgångar för hela ekonomin fördelade på produkter,
Pi 3

14

2002 36 95–99 Tillgångstabell till baspriser, inkluderande en omvandling
till mottagarpris A60 x P60

15
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2002 36 95–99 Användningstabell till mottagarpris, A60 x P60 16

2002 36 95* Symmetrisk input-outputtabell till baspriser,

P60 x P60, fem årlig

17

2002 36 95* Symmetrisk input-outputtabell för inhemsk produktion till
baspriser, P60 x P60, fem årlig

18

2002 36 95* Symmetrisk input-outputtabell för import till baspriser, P60
x P60, fem årlig

19

2003 36 00 Korsklassificering av fasta tillgångar fördelade på bransch
och produkt, A31 x Pi3, fem årlig

20

2003 36 00 Korsklassificering av produktionskonto fördelat på bransch
och sektor, A60 x (S11, S12, S13, S14, S15), fem årlig

21

2003 36 00 Korsklassificering av bruttoinvestering fördelad på bransch
och produkt, A31 x P60, fem årlig

22

se tabell se tabell se tabell Tillbakaskrivningar 23

t = Referensperiod (år eller kvartal).

(*) de fem årliga tabellerna för år 2000 måste levereras i 2003.
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BILAGA II

Ändringar i tabell 1 – Huvudaggregat – kvartalsvis och

årlig redovisning – i bilaga B – Leveransprogram för

nationalräkenskapsdata – till förordning (EG) nr 2223/96, ENS 95,

Tabell 1 – Huvudaggregat – kvartalsvis och årlig redovisning

Kod Variabelförteckning Redovisnings-
nivå +

Löpande
priser

Fasta
priser

Bruttonationalprodukt från produktionssidan

B.1g 1. Förädlingsvärde till baspris A6 x x

D.21–D.31 2. Produktskatter minus produktsubventioner x x

P.119 3. FISIM x x

B.1*g 4. Bruttonationalprodukt till marknadspris x x

Bruttonationalprodukt från användningssidan

P.3 5. Summa konsumtionsutgift x x

P.3 6. a) Hushållens konsumtionsutgift (inhemskt begrepp) x x

P.3 6. b) Hushållens konsumtionsutgift (nationellt begrepp) x x

P.3 7. Konsumtionsutgift för hushållens ideella organisationer x x

P.3 8. Offentliga sektorns konsumtionsutgift x x

P.31 a) Individuell konsumtionsutgift x x

P.32 b) Kollektiv konsumtionsutgift x x

P.4 9. Hushållens faktiska konsumtion x x

P.41 a) Faktisk individuell konsumtion x x

P.5 10. Bruttoinvestering x x

P.51 a) Fast bruttoinvestering Pi 6 x x

P.52 b) Lagerinvestering x x

P.53 c) Anskaffning minus avyttring av värdeföremål x x

P.6 11. Export av varor (fob) och tjänster x x

P.7 12. Import av varor (fob) och tjänster x x
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Inkomst, Sparande och Nettoutlåning

B.5 13. Primärinkomstsaldo vid transaktioner med utlandet x x

B.5*g 14. Bruttonationalinkomst till marknadspris x (x)

K.1 15. Kapitalförslitning x x

B.5*n 16. Nettonationalinkomst till marknadspris x x

D.5,
D.6,
D.7

17. Löpande nettotransfereringar till och från utlandet x

B.6n 18. Disponibel inkomst, netto x (x)

B.8n 19. Nationellt sparande, netto x

D.9 20. Nettokapitaltransfereringar till och från utlandet x

B.9 21. Nationens finansiella sparande, netto x

Befolkning, Sysselsättning, Löner och kollektiva avgifter

22. Befolknings- och sysselsättningsdata

a) Totala befolkningen (1 000)

b) Arbetslösa (1 000)

c) Sysselsättning räknat i produktionsenheter inom landet (i
tusental anställda personer och tusental arbetade timmar) och
sysselsättning av inom landet bosatta (i tusental personer)

. egenföretagare A6**

. anställda A6**

D.1 23. Löner och kollektiva avgifter för anställda i produktionsenheter i
landet och för anställda bosatta i landet

A6 x

D.11 a) Egentlig lön A6 x

+ Om ingen nivå indikeras innebär det hela ekonomin.

** A6 endast för egenföretagare och anställda i produktionsenheter inom landet.

(x) i reala termer.
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BILAGA III

Ändringar i tabellerna per land i

bilaga B – Avvikelser beträffande de tabeller som skall sändas

i enlighet med frågeformuläret "ESA-95" per land – i

förordning (EG) nr 2223/96, ENS 95

UNDANTAG BETRÄFFANDE DE TABELLER SOM SKALL SÄNDAS

I ENLIGHET MED FRÅGEFORMULÄRET "ESA-95" EFTER LAND

1. ÖSTERRIKE

1.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

2 Huvudaggregat offentlig sektor Fördröjning: t + 9 månader 1999

2 Huvudaggregat offentlig sektor Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 88–94

2005

3 Tabell fördelad på bransch Fördröjning: t + 12 månader 1999

3 Tabell fördelad på bransch Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 88–94

2005

5 Hushållens utgifter för slutlig konsumtion
fördelade på ändamål

Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 88–94

2005

11 Offentliga sektorns konsumtion fördelad
på ändamål

Tillbakaskrivningar:

åren 90–94 ska inte omberäknas

2005

12 Tabell fördelad på branch och region,
NUTS III, A3

Första sändning 2002 2002

13 Kontosystem för hushållen fördelad på
regioner, NUTS II

Första sändning 2005 2005

15 Tillgångstabell till baspriser, inkluderande
en omvandling till mottagarpris A60 x P60

Första sändning 2003 och endast
vartannat år

2003

16 Användningstabell till mottagarpris,
A60 x P60

Första sändning 2003 och endast
vartannat år

2003

17 Symmetrisk input-outputtabell till
baspriser, P60 x P60, fem årlig

Första sändning 2003 2003

18 Symmetrisk input-outputtabell för
inhemsk produktion till baspriser,
P60 x P60, fem årlig

Första sändning 2003 2003

19 Symmetrisk input-outputtabell för import
till baspriser, P60 x P60, fem årlig

Första sändning 2003 2003
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1.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

1 Huvudaggregat, årligen och
kvartalsvis

Uppgifter om sysselsättningen
angivna i arbetade timmar

Första sändning
2005

2005

3

8

Tabell fördelad på bransch

Icke finansiella konton fördelade
på sektorer

Kapitalförslitning efter bransch
och sektor

Första sändning
2002

2002

8 Icke finansiella konton fördelade
på sektorer

Fördelning av företag efter ägare Första sändning
2005

2005

8 Icke finansiella konton fördelade
på sektorer

Fördelning av privata hushåll
efter grupper

Första sändning
2005

2005

16

18

Användningstabell till
mottagarpris, A60 x P60

Symmetrisk input-outputtabell
för inhemsk produktion till
baspriser, P60 x P60, fem årlig

Kapitalförslitning efter bransch Första sändning
2003

2003
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2. DANMARK

2.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

6 Konto för finansiella transaktioner,
fördelat på sektorer

Fördröjning: t + 13 månader 2005

7 Balansräkning över tillgångar och skulder,
fördelat på sektorer

Fördröjning: t + 13 månader 2005

20 Korsklassificering av fasta tillgångar
fördelade på bransch och produkt,
A31 x Pi3, fem årlig

Första sändning 2005 2005

2.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med
3 Tabell fördelad på bransch Egentlig lön efter bransch ska inte rapporteras 2005
3 Tabell fördelad på bransch Kapitalförslitning efter bransch Fördröjning:

t + 36 månader
2005

3 Tabell fördelad på bransch Fast bruttoinvestering på bransch Fördröjning:
t + 36 månader

2005

3 Tabell fördelad på bransch Lagerinvestering efter bransch Fördröjning:
t + 36 månader

2005

3 Tabell fördelad på bransch Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål efter bransch

Fördröjning:
t + 36 månader

2005

3 Tabell fördelad på bransch Företagare efter bransch Fördröjning:
t + 36 månader

2005

3 Tabell fördelad på bransch Anställda efter bransch Fördröjning: t + 36
månader

2005

3 Tabell fördelad på bransch Arbetade timmar efter bransch Fördröjning:
t + 36 månader

2005

3 Tabell fördelad på bransch Löner och kollektiva avgifter efter
bransch

Fördröjning:
t + 36 månader

2005

9 Detaljredovisning av
skatteinkomster efter sektor

Allmänna försäljnings- eller
omsättningsskatter (Skatter på
import)
Allmänna försäljnings- eller
omsättningsskatter
(Produktskatter)

båda variablerna
tillsammans

2005

9 Detaljredovisning av
skatteinkomster efter sektor

Acciser (Skatter på import)
Acciser (Produktskatter)

båda variablerna
tillsammans

2005

9 Detaljredovisning av
skatteinkomster efter sektor

Skatter på vissa tjänster (Skatter
på import)
Skatter på vissa tjänster
(Produktskatter)

båda variablerna
tillsammans

2005
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17

18

19

21

Symmetrisk input-outputtabell till
baspriser, P60 x P60, fem årlig
Symmetrisk input-outputtabell
för inhemsk produktion till
baspriser, P60 x P60, fem årlig
Symmetrisk input-outputtabell
för import till baspriser, P60 x
P60, fem årlig
Korsklassificering av
produktionskonto fördelat på
bransch och sektor, A60 x (S11,
S12, S13, S14, S15), fem årlig

Kapitalförslitning,
Driftsöverskott, netto

båda variablerna
tillsammans vid P60

2005

17

18

19

Symmetrisk input-outputtabell till
baspriser, P60 x P60, fem årlig
Symmetrisk input-outputtabell
för inhemsk produktion till
baspriser, P60 x P60, fem årlig
Symmetrisk input-outputtabell
för import till baspriser, P60 x
P60, fem årlig

Fast investering endast P31 2005

17

18

19

Symmetrisk input-outputtabell till
baspriser, P60 x P60, fem årlig
Symmetrisk input-outputtabell
för inhemsk produktion till
baspriser, P60 x P60, fem årlig
Symmetrisk input-outputtabell
för import till baspriser, P60 x
P60, fem årlig

Fast realkapitalstock ska inte rapporteras 2005

21 Korsklassificering av
produktionskonto fördelat på
bransch och sektor, A60 x (S11,
S12, S13, S14, S15), fem årlig

Sector hushållens
Sector ideella organisationer

båda sektorerna
tillsammans

2005
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3. TYSKLAND

3.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

3 Tabell fördelad på bransch t + 9 månader endast A17, A31 endast i
t + 21 månader fördröjning

2005

5 Hushållens utgifter för slutlig konsumtion
fördelade på ändamål

delvis endast 1-siffriga positioner 2005

9 Detaljredovisning av skatteinkomster efter
sektor

inga bokstavspositioner i slutet ar koden 2005

10 Tabell fördelad på bransch och på region,
NUTS II, A17

endast NUTS I och A6 2005

12 Tabell fördelad på region, NUTS III, A3 Fördröjning: t + 30 månader, endast
vartannat år

2005

13 Kontosystem för hushållen fördelad på
regioner, NUTS II

Fördröjning: t + 30 månader, endast
NUTS I

2005

15 Tillgångstabell till baspriser, inkluderande
en omvandling till mottagarpris A60 x P60

endast vartannat år 2005

16 Användningstabell till mottagarpris,
A60 x P60

endast vartannat år 2005

3.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

3 Tabell fördelad på bransch Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål efter bransch,
Lagerinvestering efter bransch

båda variablerna
tillsammans, ej
efter bransch

2005

6

7

Konto för finansiella transaktioner,
fördelat på sektorer

Balansräkning över tillgångar och
skulder, fördelat på sektorer

offentlig sektor S.1311/S.1312 och
S.1313 endast
tillsammans

2005

10 Tabell fördelad på bransch and by
region, NUTS II, A17

Fast bruttoinvestering Fördröjning:
t + 30 månader

2005
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4. GREKLAND

4.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

2 Huvudaggregat offentlig sektor Fördröjning: t + 9 månader 2005

3 Tabell fördelad på bransch Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 88–94

2005

5 Hushållens utgifter för slutlig konsumtion
fördelade på ändamål

Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 88–94

2005

6 Konto för finansiella transaktioner,
fördelat på sektorer

Första sändning:

ej klart för tillfället

2005

6 Konto för finansiella transaktioner,
fördelat på sektorer

Fördröjning:

ej klart för tillfället

2005

7 Balansräkning över tillgångar och skulder,
fördelat på sektorer

Första sändning 2005 2005

8 Icke finansiella konton fördelade på
sektorer

Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 88–94

2005

8 Icke finansiella konton fördelade på
sektorer

Tillbakaskrivningar:

åren 80–89 ska inte omberäknas

2005

11 Offentliga sektorns konsumtion fördelad
på ändamål

Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 88–94

2005

20 Korsklassificering av fasta tillgångar
fördelade på bransch och produkt,
A31 x Pi3, fem årlig

Första sändning 2005 2005

4.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

3 Tabell fördelad på bransch Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål

Första sändning
2005

2005

3 Tabell fördelad på bransch Arbetade timmar efter bransch Första sändning
2005

2005

8 Icke finansiella konton fördelade på
sektorer

Fördelning ar företag efter ägare Första sändning
2005

2005

8 Icke finansiella konton fördelade på
sektorer

Fördelning ar privata hushåll efter
grupper

Första sändning
2005

2005
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5. SPANIEN

5.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med
11 Offentliga sektorns konsumtion fördelad

på ändamål
Fördröjning: t + 21 månader 2005

5.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med
1 Huvudaggregat, kvartalsvis Anskaffning minus värdeföremål Första sändning

2005
2005

1 Huvudaggregat, årligen Anskaffning minus värdeföremål Första sändning
2005

2005

3 Tabell fördelad på bransch Kapitalförslitning efter bransch Första sändning
2005

2005

3 Tabell fördelad på bransch Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål efter bransch

Första sändning
2005

2005

3 Tabell fördelad på bransch Arbetade timmar efter bransch Första sändning
2005

2005

8 Icke finansiella konton fördelade
på sektorer

Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål

Första sändning
2005

2005

9 Detaljredovisning av
skatteinkomster efter sektor

Fördelning av löpande
skatteinkomster; förmögenhet etc.
skatter och importavgifter exklusive
mervärdesskatt och andra
produktionsskatter för delsektorerna
regioner (S1312) och kommuner
(S1313)

Fördröjning:
t + 21 månader

2005

16 Användningstabell till
mottagarpris, A60 x P60

Kapitalförslitning efter bransch
(A60)

Första sändning
2005

2005

17

18

19

Symmetrisk input-outputtabell
till baspriser, P60 x P60,
fem årlig
Symmetrisk input-outputtabell
för inhemsk produktion till
baspriser, P60 x P60, fem årlig
Symmetrisk input-outputtabell
för import till baspriser,
P60 x P60, fem årlig

Kapitalförslitning (P60) Första sändning
2005

2005

17

18

19

Symmetrisk input-outputtabell
till baspriser, P60 x P60,
fem årlig
Symmetrisk input-outputtabell
för inhemsk produktion till
baspriser, P60 x P60, fem årlig
Symmetrisk input-outputtabell
för import till baspriser,
P60 x P60, fem årlig

Fast realkapitalstock (P60) Första sändning
2005

2005



15091/1/02 REV 1 CM/cs,mm,kl 8
BILAGA III DG G I    SV

6. FRANKRIKE

6.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

10 Tabell fördelad på bransch och region,
NUTS II, A17

Fördröjning: t + 36 månader 2005

12 Tabell fördelad på region, NUTS III, A3 Fördröjning: t + 36 månader 2005

13 Kontosystem för hushållen fördelad på
regioner, NUTS II

Fördröjning: t + 42 månader 2005

6.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

3

10

12

15

16

20

21

22

Tabell fördelad på bransch

Tabell fördelad på bransch och
region, NUTS II, A17

Tabell fördelad på region, NUTS
III, A3

Tillgångstabell till baspriser,
inkluderande en omvandling till
mottagarpris A60 x P60

Användningstabell till
mottagarpris, A60 x P60

Korsklassificering av fasta
tillgångar fördelade på bransch
och produkt, A31 x Pi3, fem årlig

Korsklassificering av
produktionskonto fördelat på
bransch och sektor, A60 x (S11,
S12, S13, S14, S15), fem årlig

Korsklassificering av
bruttoinvestering fördelad på
bransch och produkt, A31 x P60,
fem årlig

alla variabler fördelning på
branscher ska
beräknas för
homogena branscher

2005
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7. IRLAND

7.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

1 Huvudaggregat, årligen och kvartalsvis Första sändning år t + 90 dagar 2004 2004

1 Huvudaggregat, årligen och kvartalsvis Första sändning år t + 70 dagar 2008 2008

2 Huvudaggregat offentlig sektor Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 85–94

2005

2 Huvudaggregat offentlig sektor Sändning år t + 3 2002

3 Tabell fördelad på bransch Första sändning 2005 2005

3 Tabell fördelad på bransch Tillbakaskrivningar:

åren 70–94 ska inte omberäknas

2005

5 Hushållens utgifter för slutlig konsumtion
fördelade på ändamål

Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 85–94

2005

6 Konto för finansiella transaktioner,
fördelat på sektorer

Första sändning 2005 2005

7 Balansräkning över tillgångar och skulder,
fördelat på sektorer

Första sändning 2005 2005

8 Icke finansiella konton fördelade på
sektorer

Första sändning 2005 2005

8 Icke finansiella konton fördelade på
sektorer

Tillbakaskrivningar:

åren 90–94 ska inte omberäknas

2005

8 Icke finansiella konton fördelade på
sektorer

Tillbakaskrivningar:

åren 80–89 ska inte omberäknas

2005

15 Tillgångstabell till baspriser, inkluderande
en omvandling till mottagarpris A60 x P60

Första sändning 2005 2005

16 Användningstabell till mottagarpris,
A60 x P60

Första sändning 2005 2005

17 Symmetrisk input-outputtabell till
baspriser, P60 x P60, fem årlig

Första sändning 2005 2005

18 Symmetrisk input-outputtabell för
inhemsk produktion till baspriser,
P60 x P60, fem årlig

Första sändning 2005 2005

19 Symmetrisk input-outputtabell för import
till baspriser, P60 x P60, fem årlig

Första sändning 2005 2005
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20 Korsklassificering av fasta tillgångar
fördelade på bransch och produkt,
A31 x Pi3, fem årlig

Första sändning 2005 2005

21 Korsklassificering av produktionskonto
fördelat på bransch och sektor, A60 x
(S11, S12, S13, S14, S15), fem årlig

Första sändning 2005 2005

22 Korsklassificering av bruttoinvestering
fördelad på bransch och produkt,
A31 x P60, fem årlig

Första sändning 2005 2005

7.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

1 Huvudaggregat, årligen och
kvartalsvis

Utgifter för slutlig konsumtion
för hushållens ideella
organisationer

ska inte rapporteras 2005

2 Huvudaggregat offentlig sektor P52 + P53 + K2 ska inte rapporteras 2003
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8. ITALIEN

8.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

2 Huvudaggregat offentlig sektor Tillbakaskrivningar:

åren 70–94 ska inte rapporteras

2005

2 Huvudaggregat offentlig sektor Tillbakaskrivningar:

åren 80–94 ska leveras i dec–01

2001

2 Huvudaggregat offentlig sektor Fördröjning: t + 9 månader 2005

20 Korsklassificering av fasta tillgångar
fördelade på bransch och produkt,
A31 x Pi3, fem årlig

ska inte beräknas 2005

22 Korsklassificering av bruttoinvestering
fördelad på bransch och produkt,
A31 x P60, fem årlig

Första sändning 2005 2005

8.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

1 Huvudaggregat, årligen och
kvartalsvis

Uppgifter om sysselsättningen
angivna i arbetade timmar

Första sändning
2004

2004

3 Tabell fördelad på bransch Kapitalförslitning efter bransch Förd. A17, Första
sänd. 2002

2002

3 Tabell fördelad på bransch Kapitalförslitning efter bransch Förd. A31, Första
sänd. 2005

2005

3 Tabell fördelad på bransch Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål efter bransch

tillsammans med
Lagerinvestering

2005

8 Icke finansiella konton fördelade
på sektorer

Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål efter bransch

tillsammans med
Lagerinvestering

2005
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9. LUXEMBURG

9.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

1 Huvudaggregat, årligen och kvartalsvis Första sändning år t + 90 dagar 2003 2003

1 Huvudaggregat, årligen och kvartalsvis Första sändning år t + 70 dagar 2010 2010

2 Huvudaggregat offentlig sektor Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 90–94

2005

3 Tabell fördelad på bransch Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 80–94

2005

6 Konto för finansiella transaktioner,
fördelat på sektorer

Första sändning 2005 2005

7 Balansräkning över tillgångar och skulder,
fördelat på sektorer

Första sändning 2005 2005

8 Icke finansiella konton fördelade på
sektorer

Tillbakaskrivningar:

åren 90–94 ska inte omberäknas

2005

8 Icke finansiella konton fördelade på
sektorer

Tillbakaskrivningar:

åren 80–89 ska inte omberäknas

2005

10 Tabell fördelad på bransch och region,
NUTS II, A17

ska inte beräknas 2005

11 Offentliga sektorns konsumtion fördelad
på ändamål

Tillbakaskrivningar:

åren 90–94 ska inte omberäknas

2005

12 Tabell fördelad på region, NUTS III, A3 ska inte beräknas 2005

13 Kontosystem för hushållen fördelad på
regioner, NUTS II

ska inte beräknas 2005

9.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

3 Tabell fördelad på bransch Fast bruttoinvestering på bransch Fördröjning:
t + 36 månader

2005

3 Tabell fördelad på bransch Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål

Första sändning
2005

2005

8 Icke finansiella konton fördelade
på sektorer

S11, S12, S14+45, S211, S212 Första sändning
2005

2005

20 Korsklassificering av fasta
tillgångar fördelade på bransch
och produkt, A31 x Pi3, fem årlig

Tabell med historiska kostnader Första sändning
2005

2005
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10. NEDERLÄNDERNA

10.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

2 Huvudaggregat offentlig sektor Tillbakaskrivningar:

åren 86–94 ska leveras i juli–01

2001

2 Huvudaggregat offentlig sektor Tillbakaskrivningar:

åren 70–85 ska leveras i dec–01

2001

2 Huvudaggregat offentlig sektor Sändning år t + 3 2003

3 Tabell fördelad på bransch Tillbakaskrivningar:

åren 86–94 ska leveras i Jul–01

2001

3 Tabell fördelad på bransch Tillbakaskrivningar:

åren 70–85 ska leveras i dec–01

2001

5 Hushållens utgifter för slutlig konsumtion
fördelade på ändamål

Tillbakaskrivningar:

åren 86–94 ska leveras i Jul–01

2001

5 Hushållens utgifter för slutlig konsumtion
fördelade på ändamål

Tillbakaskrivningar:

åren 80–85 ska leveras i dec–01

2001

7 Balansräkning över tillgångar och skulder,
fördelat på sektorer

Fördröjning: t + 19 månader 2003

8 Icke finansiella konton fördelade på
sektorer

Tillbakaskrivningar:

åren 86–94 ska leveras i juli–01

åren 80–85 ska leveras i dec–01

2001

10 Tabell fördelad på bransch och region,
NUTS II, A17

Fördröjning: t + 30 månader 2005

13 Kontosystem för hushållen fördelad på
regioner, NUTS II

Fördröjning: t + 36 månader 2005

10.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

10 Tabell fördelad på bransch och
region, NUTS II, A17

Fast bruttoinvestering på region ska inte beräknas 2005

10

12

Tabell fördelad på bransch och
region, NUTS II, A17

Tabell fördelad på region,
NUTS III, A3

Total Sysselsättning på region ska inte beräknas 2005
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11. PORTUGAL

11.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

2 Huvudaggregat offentlig sektor Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 77–94, ska
leveras i dec–00

2005/2000

3 Tabell fördelad på bransch Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 77–94

2005

5 Hushållens utgifter för slutlig konsumtion
fördelade på ändamål

Fördröjning: t + 12 månader 2005

5 Hushållens utgifter för slutlig konsumtion
fördelade på ändamål

Tillbakaskrivningar:

ska inte omberäknas

2005

6 Konto för finansiella transaktioner,
fördelat på sektorer

Fördröjning: t + 12 månader 2005

7 Balansräkning över tillgångar och skulder,
fördelat på sektorer

Fördröjning: t + 12 månader 2005

8 Icke finansiella konton fördelade på
sektorer

Tillbakaskrivningar:

åren 90–94 ska leveras i dec–99

1999

11 Offentliga sektorns konsumtion fördelad
på ändamål

Tillbakaskrivningar:

ska inte omberäknas

2005

11.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

1 Huvudaggregat, årligen och
kvartalsvis

Uppgifter om sysselsättning
angivna i arbetade timmar

Första sändning
2007

2007
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12. FINLAND

12.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

2 Huvudaggregat offentlig sektor Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 75–94

2005

3 Tabell fördelad på bransch Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för åren 75–94

2005

12.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

3 Tabell fördelad på bransch Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål

ska inte beräknas 2005

15

16

17

18

19

Tillgångstabell till baspriser,
inkluderande en omvandling till
mottagarpris A60 x P60

Användningstabell till
mottagarpris, A60 x P60

Symmetrisk input-outputtabell till
baspriser, P60 x P60, fem årlig

Symmetrisk input-outputtabell
för inhemsk produktion till
baspriser, P60 x P60, fem årlig

Symmetrisk input-outputtabell
för import till baspriser,
P60 x P60, fem årlig

alla

alla

alla

alla

alla

fördelning A31 och
P31

endast löpande
Priser

2005

21 Korsklassificering av
produktionskonto fördelat på
bransch och sektor, A60 x (S11,
S12, S13, S14, S15), fem årlig

alla fördelning A31 2005
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13. SVERIGE

13.1 Avvikelser från tabeller

Tabell
nr Tabell Avvikelse Till och

med

2 Huvudaggregat offentlig sektor Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för 1980–94

2005

3 Tabell fördelad på bransch Fördröjning: t + 12 månader 2005

3 Tabell fördelad på bransch Tillbakaskrivningar:

omberäkningar endast för 1980–94

2005

6 Konto för finansiella transaktioner,
fördelat på sektorer

Fördröjning: t + 12 månader 2005

7 Balansräkning över tillgångar och skulder Fördröjning: t + 12 månader 2005

11 Offentliga sektorns konsumtion fördelad
på ändamål

Fördröjning: t + 16 månader 2005

13.2 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

2 Huvudaggregat offentlig sektor Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål

Första sändning
2005

2005

2 Huvudaggregat offentlig sektor Offentliga sektorns slutliga
konsumtion fördelad på offentlig
och enskild

Fördröjning:
t + 16 månader

2005

2 Huvudaggregat offentlig sektor Hushållens faktiska konsumtion Fördröjning:
t + 16 månader

2005

2 Huvudaggregat offentlig sektor Faktisk individuell konsumtion Fördröjning:
t + 16 månader

2005

3 Tabell fördelad på bransch Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål

Första sändning
2005

2005

3 Tabell fördelad på bransch Redovisningsnivå A31 Fördröjning:
t + 12 månader

2005

8 Icke finansiella konton fördelade
på sektorer

Anskaffning minus avyttring av
värdeföremål

Första sändning
2005

2005

8 Icke finansiella konton fördelade
på sektorer

Offentliga sektorns slutliga
konsumtion fördelad på offentlig
och enskild

Fördröjning:
t + 16 månader

2005

8 Icke finansiella konton fördelade
på sektorer

Hushållens faktiska konsumtion Fördröjning:
t + 16 månader

2005

8 Icke finansiella konton fördelade
på sektorer

Faktisk individuell konsumtion Fördröjning:
t + 16 månader

2005
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14. STORBRITANIEN

14.1 Avvikelser för enskilda variabler/sektorer i tabellerna

Tabell
nr Tabell Variabel/sektor Avvikelse Till och

med

3 Tabell fördelad på bransch Förvärv minus avyttringar av
värdepapper

uteslut transaktioner
utförda av monetära
och finansiella
institut i guld som
värdebevaring

2005

4 Export och import, EU/tredje
land

Export och import, EU/tredje
land

uteslut transaktioner
utförda av monetära
och finansiella
institut i guld som
värdebevaring

2005

6 Konto för finansiella
transaktioner, fördelat på sektorer

Monetärt guld och SDR inkludera
transaktioner utförda
av monetära och
finansiella institut i
guld som
värdebevaring

2005

6 Konto för finansiella
transaktioner, fördelat på sektorer

Finansiella hjälpverksamheter ska inkluderas i
icke-finansiella
företag

2002

7 Balansräkning över tillgångar
och skulder, fördelat på sektorer

Monetärt guld och SDR inkludera
transaktioner utförda
av monetära och
finansiella institut i
guld som
värdebevaring

2005

7 Balansräkning över tillgångar
och skulder, fördelat på sektorer

Finansiella hjälpverksamheter ska inkluderas i
icke-finansiella
företag

2002

8 Icke finansiella konton fördelade
på sektorer

Förvärv minus avyttringar av
värdepapper samt export och
import varar och tjänster

uteslut transaktioner
utförda av monetära
och finansiella
institut i guld som
värdeförvaring

2005

10 Tabell fördelad på bransch och
på region, NUTS II, A17

BNP för NUTS II endast
A17

2001
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I. INLEDNING

1. Den 15 maj 2002 förelade kommissionen rådet ett förslag till Europaparlamentets och rådets

förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på tidsfrister för

sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag när det gäller sändningen

av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna och sändning av uppgifter om sysselsättning

angivna i arbetade timmar.

2. Detta förslag grundas på artikel 285 i fördraget enligt vilken förfarandet med medbeslutande

med Europaparlamentet i enlighet med artikel 251 i fördraget är tillämpligt.

3. Europaparlamentet godkände kommissionens förslag utan ändring den 24 september 2002.

4. Europeiska centralbanken antog sitt yttrande den 3 oktober 2002.

5. Den 18 februari 2003 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i

fördraget.

II. FÖRSLAGETS SYFTE

Förslaget har följande tre syften:

– Att minska tidsfristen för sändning av uppgifter om kvartalsvisa och årliga huvudaggregat

(tabell 1 i bilaga B i ENS 95) från fyra månader efter referensperiodens slut till 70 dagar efter

referensperiodens slut.

– Att upphäva sådana undantag för medlemsstater som förhindrar sammanställningen av de

kvartalsvisa och årliga huvudaggregaten för euroområdet och Europeiska unionen.

– Att genomföra sändningen av uppgifter om sysselsättning i nationalräkenskaperna angivna i

"arbetade timmar".

Dessa mål faller inom räckvidden för handlingsplanen för statistikkrav avseende EMU.
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Rådets gemensamma ståndpunkt ligger mycket nära kommissionens förslag och avviker från detta

endast därigenom att det föreskriver ett strikt minsta antal nödvändiga undantag utan vilka

medlemsstaterna inte kommer att kunna tillämpa förordningen. Dessa undantag har gjorts så få som

möjligt för att inte försämra beräkningen av aggregaten för euroområdet och EU och för att syftet

med förordningen därigenom skall uppfyllas så snart som möjligt.

På Tysklands begäran upphävs också genom förordningen ett antal undantag för Tyskland eftersom

de tyska myndigheterna har gjort stora ansträngningar för att tillhandahålla de uppgifter som

omfattas av undantagen, vilka därför inte längre behövs.

Rådet har infört följande ändringar:

I skäl 2 hänvisas till Monetära kommittén eftersom det är detta organ som utarbetade rapporten i

fråga.

Alla övriga ändringar hänför sig till bilaga III och genom dessa införs undantag för de fall då

medlemsstaterna inte kan tillhandahålla uppgifter från och med förordningens ikraftträdande

(och stryks överflödiga undantag för Tyskland).

I tabell 1.2 införs ett undantag till och med 2005 för Österrike för uppgifter om sysselsättning

angivna i arbetade timmar.

I tabell 3.1 upphävs undantag med avseende på tillbakaskrivningar för tabellerna 2, 3, 5, 8 och 11

och undantaget med avseende på uppgifter om fasta priser i tabell 21 eftersom Tyskland nu

tillhandahåller alla relevanta uppgifter.

I tabell 5.2 införs undantag till och med 2005 för Spanien för uppgifter kvartalsvis och årligen om

anskaffning minus avyttring av värdeföremål.

I tabell 7.1 införs undantag för Irland som medger första sändning av huvudaggregat år t +

90 dagar 2004 och första sändning år t + 70 dagar 2008.
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I tabell 7.2 införs ett undantag till och med 2005 för Irland för tillhandahållande av uppgifter om

utgifter för slutlig konsumtion för hushållens ideella organisationer.

I tabell 8.2 införs ett undantag till och med 2004 för Italien för sändning av uppgifter om

sysselsättningen angivna i arbetade timmar.

I tabell 9.1 införs undantag för Luxemburg som medger första sändning av uppgifter om

huvudaggregat år t + 90 dagar 2003 och första sändning år t + 70 dagar 2010.

I tabell 11.2 införs ett undantag till och med 2007 för Portugal för sändning av uppgifter om

sysselsättningen angivna i arbetade timmar.

IV. SLUTSATSER

Rådet anser att de ändringar som har införts i den gemensamma ståndpunkten är fullt ut i linje med

den föreslagna förordningens syften. De medför det absolut lägsta antal undantag som är

nödvändiga för att förordningen skall kunna tillämpas i samtliga medlemsstater och är samtidigt en

garanti för att aggregatens kvalitet inte påverkas negativt i avsevärd grad och att eventuella smärre

effekter endast är tillfälliga.

________________________



5741/03 vh/KGW/mcb 1
DG G I    SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 27 januari 2003 (30.1)
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2002/0109 (COD)

5741/03

ECOFIN 29
CODEC 87
OC 4

I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Coreper/rådet
Komm. förslag nr: 8963/02 ECOFIN 178 CODEC 607 − KOM(2002) 234 slutlig
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets

förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på tidsfrister för sändningen av
huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag när det gäller sändningen
av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna och sändning av uppgifter om
sysselsättning angivna i arbetade timmar
− Gemensam ståndpunkt
GEMENSAM INSTÄLLNING
Tidsfrist för samråd: den 5 februari 2003

1. Den 15 maj 2002 överlämnade kommissionen till rådet ett förslag till Europaparlamentets och

rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på

tidsfrister för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag när det

gäller sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna och sändning av uppgifter om

sysselsättning angivna i arbetade timmar.

2. Den 24 september 2002 godkände Europaparlamentet kommissionens förslag vid första

behandlingen utan ändring.

3. Den 3 oktober 2002 antog Europeiska centralbanken sitt yttrande.
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4.  Den 10 oktober 2002 nåddes enhällighet i arbetsgruppen för Ekofinstatistik om texten till den

gemensamma ståndpunkten, vilket därefter bekräftades genom skriftligt förfarande.

5. Coreper kan därför uppmana rådet att som en A-punkt på ett kommande möte anta rådets

gemensamma ståndpunkt, efter lingvistjuristernas slutgranskning, enligt dokument 15091/02

ECOFIN 408 CODEC 1586, samt utkastet till rådets motivering enligt addendum till det

dokumentet.



EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 7.3.2003
SEK(2003) 294 slutlig

2002/0109 (COD)

KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på
tidsfrister för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag när
det gäller sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna och sändning av

uppgifter om sysselsättning angivna i arbetade timmar
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2002/0109 (COD)

KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på
tidsfrister för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag när
det gäller sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna och sändning av

uppgifter om sysselsättning angivna i arbetade timmar

1. BAKGRUND

Förslaget överlämnades till Europaparlamentet och rådet
(KOM(2002) 234 slutlig - 2002/0109 (COD)) 15 maj 2002

Europeiska centralbanken antog sitt yttrande 3 oktober 2002

Europaparlamentet antog sitt yttrande vid den första
behandlingen

24 september 2002

Rådet antog den gemensamma ståndpunkten 18 februari 2003.

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

I rapporten från Monetära kommittén om statistikkraven i EMU, som godkändes av
Ekofin-rådet den 18 januari 1999, betonades bl.a. behovet av att korta ner
tidsfristerna vad gäller sändningen av huvudaggregaten i de kvartalsvisa
nationalräkenskaperna, att avskaffa medlemsstaternas särskilda undantag, vilka utgör
ett hinder för sammanställningen av de europeiska huvudaggregaten i de kvartalsvisa
och årliga nationalräkenskaperna, samt att harmonisera uppgifterna om sysselsättning
i nationalräkenskaperna genom att sådana uppgifter sänds i enheten "arbetade
timmar".

Den föreslagna förordningen omnämns i "Handlingsplanen för statistikkrav avseende
EMU", vilken godkändes av Ekofin-rådet den 29 september 2000. Förordningen
finns med i den förteckning över ändringar av gällande förordningar som
kommissionen skall lägga fram för rådet.

Slutligen omnämns den föreslagna förordningen i den 3:e och 4:e lägesrapporten om
genomförandet av Monetära kommitténs rapport – Informationsbehov i EMU – som
godkändes av Ekofin-rådet den 19 januari 2001 och den 6 november 2001.
Förordningen finns med i den förteckning över ändringar av gällande lagstiftning,
bilaga IV till den 3:e, 4:e och 5:e lägesrapporten, som kommissionen skall lägga fram
för rådet.
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Förordningen har utarbetats inom ramen för de ovannämnda förutsättningarna.

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmänt

Vid den första behandlingen godkände Europaparlamentet kommissionens förslag
utan ändringar.

3.2. Beslut om Europaparlamentets ändringar efter den första behandlingen

Ej tillämpligt

3.3. Nya bestämmelser som införts av rådet samt kommissionens ställningstagande
till dessa

Fyra viktiga bestämmelser har införts i rådets gemensamma ståndpunkt och dessa får
fullt stöd av kommissionen:

– Att införa särskilda undantag beträffande tidsgränserna för överförande då
medlemsstaterna inte klarar att leverera tillräckligt tillförlitliga uppgifter från
den tidpunkt då förordningen träder i kraft.

Kommissionen medger att de föreslagna tidsgränserna för överförande av
huvudaggregaten i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna allvarligt skulle kunna
inverka på kvaliteten på de uppgifter som levereras av de mindre medlemsstater som
inte har några etablerade regler för att sammanställa kvartalsvisa
nationalräkenskaper. Kommissionen är medveten om att de negativa effekter som de
aktuella, men för tillfället kvalitativt otillräckliga, uppgifterna kommer att få på
nationell nivå inte kompenseras av fördelarna med att förfoga över sådana uppgifter
för sammanställningen av europeiska aggregat. Eftersom man vet att bristen på
aktuella uppgifter i de mindre länderna inte påverkar sammanställningen av de
europeiska aggregaten, tillåts Irland och Luxemburg att successivt sammanställa
kvartalsvisa räkenskaper. Därigenom garanteras att förordningens syften uppnås på
ett tillförlitligt sätt så snart som möjligt .

– Att införa undantag beträffande överförande av särskilda aggregat då
medlemsstaterna inte klarar att leverera uppgifter från den tidpunkt då
förordningen träder i kraft.

Kommissionen medger att det inte är särskilt brådskande att avskaffa några smärre
undantag som ursprungligen fanns med i rådets förordning (EG) nr 2223/96 för några
medlemsstater, när aggregaten i fråga är av relativ betydelse och det arbete som
krävs av de nationella statistikbyråerna för att avskaffa dem inte står i relation till de
förväntade vinsterna, särskilt då det gäller undantag som inte berör
sammanställningen av de europeiska aggregaten. I den gemensamma ståndpunkten
inskränks dessa undantag till ett minimum så att de inte inverkar på beräkningen av
aggregaten för euro-området och EU som helhet. Därigenom garanteras att
förordningens syften uppfylls så snart som möjligt.
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– Att införa särskilda undantag för det första överförandet av uppgifter om
sysselsättningen i arbetade timmar, då medlemsstaterna inte klarar att
tillhandahålla uppgifter från den tidpunkt då förordningen träder i kraft.

Kommissionen godtar också rådets ändring om att införa särskilda nationella
undantag för det första överförandet av uppgifter om sysselsättningen uttryckt i
arbetade timmar. Detta återspeglar å ena sidan praktiska problem i vissa
medlemsstater, där tillförlitliga undersökningar inte kan göras innan förordningen
träder i kraft, å den andra det faktum att uppgifterna för arbetade timmar skall vara
ett komplement till de redan tillgängliga uppgifterna om sysselsättning.

– Avskaffande av undantag som gäller Tyskland

Kommissionen ställer sig bakom rådets ändring varigenom ett antal undantag som
avser Tyskland avskaffas på Tysklands begäran. De tyska myndigheterna har gjort
sig stor möda för att tillhandahålla de uppgifter som omfattas av undantagen, vilka
därför inte längre behövs.

– Övriga ändringar

Rådet har också gjort en mindre ändring av formuleringen av förordningens titel och
korrigerat hänvisningen till den monetära kommittén i skäl 2, eftersom det var den
gruppen som utarbetade rapporten i fråga. Dessa ändringar påverkar inte den
föreslagna förordningens innehåll.

4. SLUTSATS

Den gemensamma ståndpunkten stämmer helt överens med syftena i förslaget till
kommissionens förordning. Den uppfyller de omedelbara och akuta
användarbehoven och tar samtidigt hänsyn till de särskilda förhållandena i
medlemsstaterna. Dessutom ger den utrymme för att en mera fullständig tillämpning
av bestämmelserna skall uppnås efter hand. Av skälen ovan ställer sig kommissionen
härmed positiv till den gemensamma ståndpunkt som enhälligt antagits av rådet.


