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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.     /2003  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 EE C
2 EE C 165, 16.7.2003, σ. 6.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόµη

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ..... (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της   (δεν
έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του

ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας 1  περιέχει

το πλαίσιο αναφοράς των κοινών προτύπων, ορισµών, ονοµατολογιών και λογιστικών

κανόνων για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών των κρατών µελών για

τις στατιστικές απαιτήσεις της Κοινότητας, µε σκοπό τη λήψη συγκρίσιµων αποτελεσµάτων

µεταξύ των κρατών µελών.

(2) Η έκθεση της Νοµισµατικής Επιτροπής σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφόρησης, η οπoία

εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin στις 18 Ιανουαρίου 1999, υπογράµµισε ότι, για την

εύρυθµη λειτουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και της ενιαίας αγοράς,

έχουν µείζονα σηµασία η αποτελεσµατική παρακολούθηση και ο συντονισµός των

οικονοµικών πολιτικών, γεγονός που προϋποθέτει ένα πλήρες στατιστικό σύστηµα

πληροφόρησης που να παρέχει στους φορείς χάραξης πολιτικής τα απαραίτητα στοιχεία επί

των οποίων θα βασίζουν τις αποφάσεις τους. Η έκθεση αυτή επεσήµανε επίσης ότι θα πρέπει

να δίνεται µεγάλη προτεραιότητα στις βραχυπρόθεσµες στατιστικές δηµόσιων οικονοµικών

για τα κράτη µέλη, ιδίως για τα συµµετέχοντα στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, και

ότι ο στόχος είναι η κατάρτιση απλουστευµένων τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών

λογαριασµών του ∆ηµοσίου βάσει σταδιακής προσέγγισης.

(3) Τα τριµηνιαία εθνικά στοιχεία χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών (συναλλαγές και

ισολογισµοί) του ∆ηµοσίου συνιστούν µεγάλο µέρος όλων των χρηµατοοικονοµικών

συναλλαγών και ισολογισµών στη ζώνη του ευρώ και παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για

τη στήριξη της εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής. Από την άποψη αυτή και για δικούς

του λόγους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενέκρινε

κανονισµούς και κατευθυντήριες γραµµές για την κατοχύρωση της διαβίβασης υποετήσιων

στοιχείων για τις χρηµατοοικονοµικές στατιστικές και τους εθνικούς χρηµατοοικονοµικούς

λογαριασµούς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

                                                
1 ΕΕ L 310, 30.11.1996, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 180, 18.7.2003,
σ. 1).
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(4) Οι πληροφορίες για τους αντίστοιχους τοµείς όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές

συναλλαγές και τους ισολογισµούς του ∆ηµοσίου είναι απαραίτητες για την ολοκληρωµένη

ανάλυση των χρηµατοδοτήσεων και χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων του ∆ηµοσίου ανά

αντίστοιχο τοµέα και µέσο.

(5) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 264/2000 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε

την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις

βραχυπρόθεσµες στατιστικές δηµοσίων οικονοµικών1 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ 1221/2002

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε τους

τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου2 , προσδιορίζουν τα

τριµηνιαία µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ∆ηµοσίου που διαβιβάζονται στην Επιτροπή

(Eurostat) από τα κράτη µέλη.

(6) Τα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96 προσδιορίζουν τους όρους έγκρισης

από την Επιτροπή τυχόν τροποποιήσεων της µεθοδολογίας του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Λογαριασµών µε σκοπό την αποσαφήνιση και τη βελτίωση του περιεχοµένου της. Η

κατάρτιση των τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου απαιτεί

πρόσθετους πόρους από τα κράτη µέλη. Η διαβίβασή τους στην Επιτροπή δεν µπορεί, κατά

συνέπεια, να αποτελέσει αντικείµενο απόφασης της Επιτροπής, αλλά θα πρέπει µάλλον να

εγκριθεί µε ειδικό κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

(7) Η Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος (ΕΣΠ), που συστάθηκε µε την απόφαση

89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ, του Συµβουλίου 3, καθώς και η Επιτροπή Στατιστικών σε θέµατα

νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών (ΕΣΝΧΙ), που συστάθηκε µε την

απόφαση 91/115/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 4 εξέδωσαν θετική γνώµη για το σχέδιο του παρόντος

κανονισµού,

                                                
1 ΕΕ L 29, 4.2.2000, σ. 4.
2 ΕΕ L 179, 9.7.2002, σ.1.
3 ΕΕ L 181, 28.6.1989, σ. 47.
4 ΕΕ L 59, 6.3.1991, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 96/174/ΕΚ (ΕΕ L

51, 1.3.1996, σ. 48).
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η απαρίθµηση και ο ορισµός των κύριων χαρακτηριστικών

των κατηγοριών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ΕΣΛ 95) όσον αφορά τις

χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και του

παθητικού του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς επίσης και όλων των υποτοµέων του ∆ηµοσίου,

που θα διαβιβάζονται κάθε τρεις µήνες στην Επιτροπή (Eurostat) βάσει σταδιακής προσέγγισης.

Άρθρο 2

Κατάρτιση τριµηνιαίων στοιχείων : πηγές και µέθοδοι

1. Για την επίτευξη στατιστικών υψηλής ποιότητας, τα τριµηνιαία στοιχεία για

χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές και για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και του

παθητικού βασίζονται, στο µέτρο του δυνατού, σε πληροφορίες που παρέχονται απευθείας από

εσωτερικές πηγές του ∆ηµοσίου. Ωστόσο, τα τριµηνιαία στοιχεία τα σχετικά µε τις µη εισηγµένες

µετοχές (AF.512) και τις λοιπές συµµετοχές σε κεφάλαιο (AF.513), όπως έχουν ορισθεί και

κωδικοποιηθεί στο ΕΣΛ 95 και τηρούνται από διάφορους τοµείς του ∆ηµοσίου, είναι δυνατόν να

εκτιµηθούν, παρεµβάλλοντας τις πληροφορίες στα αντίστοιχα ετήσια στοιχεία ή προβαίνοντας σε

κατ΄ αναλογία εκτίµησή τους βάσει των ιδίων στοιχείων.

2. Η κατάρτιση τριµηνιαίων στοιχείων για τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές και για τα

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού πρέπει να συµφωνεί µε τους

κανόνες του ΕΣΛ 95, ιδιαίτερα όσον αφορά την ταξινόµηση των θεσµικών µονάδων ανά τοµέα,

τους κανόνες ενοποίησης, την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, τον χρόνο καταγραφής και

τους κανόνες αποτίµησης.
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3. Τα τριµηνιαία και τα αντίστοιχα ετήσια στοιχεία που διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύµφωνα

µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους.

4. Τα τριµηνιαία στοιχεία για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και του

παθητικού είναι τα εκκρεµή ποσά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και του

παθητικού στο τέλος κάθε τριµήνου.

Άρθρο 3

∆ιαβίβαση τριµηνιαίων στοιχείων για τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές και για τα

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τριµηνιαία στοιχεία σχετικά µε τις

χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές (F.) και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και του

παθητικού (AF.) όσον αφορά τον ακόλουθο κατάλογο µέσων, όπως αυτά έχουν ορισθεί και

κωδικοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΛ 95 :

α) νοµισµατικός χρυσός και ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα (ΕΤ∆) (F.1 και AF.1)

β) µετρητά και καταθέσεις (F.2 και AF.2)

γ) βραχυπρόθεσµα χρεώγραφα εκτός από µετοχές, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών

παραγώγων (F.331 και AF.331)

δ) µακροπρόθεσµα χρεώγραφα εκτός από µετοχές, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών

παραγώγων (F.332 και AF.332)

ε) χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (F.34 και AF.34)
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στ) βραχυπρόθεσµα δάνεια (F.41 και AF.41)

ζ) µακροπρόθεσµα δάνεια (F.42 και AF.42)

η) µετοχές και λοιπές συµµετοχές σε κεφάλαιο (F.5 και AF.5)

θ) καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε αποθεµατικά ασφαλειών ζωής και συνταξιοδοτικών

ταµείων (F.61 και AF.61)

ι) προπληρωµές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτήσεων (F.62 και AF.62)

ια) λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασµοί (F.7 και AF.7).

2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν επίσης στην Επιτροπή (Eurostat) τριµηνιαία στοιχεία για τον

υποτοµέα της κεντρικής διοίκησης (S.1311), όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, ως εξής :

α) µετοχές που έχουν εισαχθεί σε χρηµατιστήριο (F.511 και AF.511), όσον αφορά συναλλαγές

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία,

β) µετρητά (F.21 και AF.21), όσον αφορά συναλλαγές υποχρεώσεων και υποχρεώσεις.
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Άρθρο 4

Κάλυψη του δηµόσιου τοµέα και των υποτοµέων του

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τριµηνιαία στοιχεία αναφορικά µε τον δηµόσιο τοµέα και τους

υποτοµείς του, όπως έχουν οριστεί και κωδικοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΛ 95 ως ∆ηµόσιος

τοµέας (S.13) και περιλαµβάνουν :

− την κεντρική διοίκηση (S.1311)

− τη διοίκηση οµόσπονδου κρατιδίου (S.1312)

− την τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313)

− τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (S.1314).

Άρθρο 5

Φύση των τριµηνιαίων στοιχείων προς διαβίβαση

1. Τα τριµηνιαία στοιχεία του άρθρου 3 διαβιβάζονται κωδικοποιηµένα για τους υποτοµείς του

δηµόσιου τοµέα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.

2. Ως προς τον δηµόσιο τοµέα (S.13), όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, τα τριµηνιαία στοιχεία του

άρθρου 3 διαβιβάζονται τόσο υπό κωδικοποιηµένη όσο και υπό µη κωδικοποιηµένη µορφή.
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3. Για τους υποτοµείς «κεντρική διοίκηση» (S.1311) και «οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης»

(S.1314), όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 και περιγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος

κανονισµού, παρέχονται τριµηνιαία στοιχεία ανά αντίστοιχο τοµέα.

Άρθρο 6

Χρονοδιάγραµµα για τη διαβίβαση των τριµηνιαίων στοιχείων

1. Τα τριµηνιαία στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5 διαβιβάζονται στην Επιτροπή

(Eurostat) το αργότερο τρεις µήνες από το πέρας του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

2. Οιαδήποτε αναθεώρηση των τριµηνιαίων στοιχείων για προηγούµενα τρίµηνα διαβιβάζεται

συγχρόνως.

3. Η πρώτη διαβίβαση των τριµηνιαίων στοιχείων που αναφέρονται στα άρθρα 3, µε εξαίρεση

τους λοιπούς εισπρακτέους/πληρωτέους λογαριασµούς (F.7 και AF.7), 4 και 5 πραγµατοποιείται

σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα :

α) για τον υποτοµέα της κεντρικής διοίκησης (S.1311) και για τον υποτοµέα των οργανισµών

κοινωνικής ασφάλισης (S.1314), έως τις 30 Ιουνίου 2004· η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει

παρέκκλιση, η οποία δεν υπερβαίνει τους 18 µήνες, για την ηµεροµηνία της πρώτης

διαβίβασης τριµηνιαίων στοιχείων ανά αντίστοιχο τοµέα και ορισµένων στοιχείων σχετικών

µε χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και

υποχρεώσεις, εφόσον τα εθνικά στατιστικά συστήµατα χρειάζονται µείζονες προσαρµογές,
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β) για τους υποτοµείς της διοίκησης οµόσπονδου κρατιδίου (S.1312) και της τοπικής

αυτοδιοίκησης (S.1313) :

(i) έως τις 30 Ιουνίου 2004 για τις συναλλαγές υποχρεώσεων και τις υποχρεώσεις, όπως

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 παράγραφος 1· η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει

παρέκκλιση, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 18 µήνες, σχετικά µε την ηµεροµηνία της

πρώτης διαβίβασης των εν λόγω στοιχείων, καθόσον τα εθνικά στατιστικά συστήµατα

χρειάζονται µείζονες προσαρµογές,

(ii) έως τις 30 Ιουνίου 2005 για τις συναλλαγές χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών

στοιχείων και τα περιουσιακά στοιχεία, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3

παράγραφος 1· η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση, η οποία δεν θα

υπερβαίνει τους έξι µήνες, από την ηµεροµηνία της πρώτης διαβίβασης των εν λόγω

στοιχείων, καθόσον τα εθνικά στατιστικά συστήµατα χρειάζονται µείζονες

προσαρµογές,

γ) για το δηµόσιο τοµέα (S.13), έως τις 30 Ιουνίου 2005· η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει

παρέκκλιση, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι µήνες, από την ηµεροµηνία της πρώτης

διαβίβασης των εν λόγω στοιχείων, καθόσον τα εθνικά στατιστικά συστήµατα χρειάζονται

µείζονες προσαρµογές,

4. Η πρώτη διαβίβαση στην Επιτροπή (Eurostat) τριµηνιαίων στοιχείων για τους λοιπούς

εισπρακτέους/πληρωτέους λογαριασµούς (F.7 και AF.7) για τον δηµόσιο τοµέα (S.13) και τους

υποτοµείς του που αναφέρονται στο άρθρο 4 θα πραγµατοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2005· η

Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι µήνες, για την

ηµεροµηνία της πρώτης διαβίβασης των εν λόγω στοιχείων, καθόσον τα εθνικά στατιστικά

συστήµατα χρειάζονται µείζονες προσαρµογές.
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Άρθρο 7

∆ιατάξεις σχετικές µε τα αναδροµικά στοιχεία

1. Τα τριµηνιαία στοιχεία  του άρθρου 6 καλύπτουν αναδροµικά στοιχεία για τις

χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές από το πρώτο τρίµηνο του έτους 1999 και τους δηµοσιονοµικούς

ισολογισµούς από το τέταρτο τρίµηνο του έτους 1998, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που

προσδιορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4, όσον αφορά την πρώτη διαβίβαση των στοιχείων.

2. Όπου είναι απαραίτητο, τα αναδροµικά στοιχεία µπορούν να βασίζονται στις «βέλτιστες

εκτιµήσεις», σύµφωνα ιδίως µε τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφοι 2 και 3.

Άρθρο 8

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) περιγραφή των πηγών και των µεθόδων

που χρησιµοποιούν για την κατάρτιση των τριµηνιαίων στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 3

(αρχική περιγραφή) τη στιγµή που αρχίζουν να διαβιβάζουν τα τριµηνιαία στοιχεία σύµφωνα µε το

χρονοδιάγραµµα που προσδιορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4.

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά µε οιαδήποτε αναθεώρηση της

εν λόγω αρχικής περιγραφής όταν ανακοινώνουν τα αναθεωρηµένα στοιχεία.

3. Η Επιτροπή (Eurostat) ενηµερώνει την Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος (ΕΣΠ) και την

Επιτροπή Στατιστικών σε θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών

(ΕΣΝΧΙ) σχετικά µε τις πηγές και τις µεθόδους που χρησιµοποιεί κάθε κράτος µέλος.
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Άρθρο 9

Έκθεση

Βάσει της διαβίβασης των στοιχείων που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, και 5 και κατόπιν

διαβουλεύσεως µε την ΕΣΠ και την ΕΣΝΧΙ, η Επιτροπή υποβάλλει, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005

το αργότερο, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η οποία περιλαµβάνει

αξιολόγηση της αξιοπιστίας των τριµηνιαίων στοιχείων που υπέβαλαν τα κράτη µέλη.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατανοµή ανά αντίστοιχο τοµέα1

Κεντρική διοίκηση (S.1311) και οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης (S.1314)
χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές και δηµοσιονοµικοί ισολογισµοί2

Αντίστοιχος τοµέας / υποτοµέας

Κατηγορία / υποκατηγορία

Μη
χρηµατοδοτι-
κές εταιρείες
(S.11)

Χρηµατοδοτικές εταιρείες
(S.12)

Νοικοκυριά
συµπεριλαµ-
βανοµένων µη
κερδοσκοπι-
κών ιδρυµάτων
που
εξυπηρετούν
νοικοκυριά
(S.14+S.15)

Αλλο-
δαπή
(S.2)

Σύνο-
λο

Ασφαλιστικές
εταιρείες και
συνταξιοδοτι-

κά ταµεία
(S.125)

Χρηµατοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από
µετοχές, εξαιρουµένων των
χρηµατοπιστωτικών παραγώγων
(F.331 και AF.331)

Μακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από
µετοχές, εξαιρουµένων των
χρηµατοπιστωτικών παραγώγων
(F.332 και AF.332)

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
(F.41 και AF.41)

Μακροπρόθεσµα δάνεια
(F.42 και AF.42)

Μετοχές και λοιπές συµµετοχές σε
κεφάλαιο (F.5 και AF.5)

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
(F.41 και AF.41)

Μακροπρόθεσµα δάνεια
(F.42 και AF.42)

=====================

                                                
1 Τα περιγεγραµµένα πλαίσια δείχνουν τις απαιτήσεις υποβολής.
2 Οι κωδικοί, που προέρχονται από το ΕΣΛ 95, αφορούν: S: τοµείς/υποτοµείς· F: χρηµατοπιστωτικές

συναλλαγές και AF: λογαριασµούς δηµοσιονοµικών ισολογισµών.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003
(OR. fr)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0095 (COD)

15172/1/03
REV 1 ADD 1

ECOFIN 367
CODEC 1657
OC 745

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 22 ∆εκεµβρίου 2003

για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς
λογαριασµούς του ∆ηµοσίου

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του

∆ηµοσίου στις 13 Μαΐου 2003.

2. Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 285 της Συνθήκης σύµφωνα µε το οποίο εφαρµόζεται η

διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ορίζεται στο άρθρο 251 της

Συνθήκης.

3. H Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατύπωσε τη γνώµη της στις 8 Ιουλίου 2003.

4. Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νοµοθετικό ψήφισµα στις 21 Οκτωβρίου 2003 µε το

οποίο προτείνει δύο τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής.

5. Στις 22 ∆εκεµβρίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση προβλέπει ένα εναρµονισµένο πλαίσιο για τη διαβίβαση τριµηνιαίων στοιχείων για τους

χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου. Όπως και ο κανονισµός για τους τριµηνιαίους

µη χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου 1, ο παρών κανονισµός προβλέπει την

παροχή εκτενών στοιχείων για χρηµατοοικονοµικές και µη χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις στο

δηµόσιο τοµέα, διευκολύνοντας τη βελτιωµένη ανάλυση της οικονοµικής πολιτικής τόσο στην

ευρωζώνη όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Οι στόχοι αυτοί εµπίπτουν στο πεδίο του σχεδίου δράσης για τις στατιστικές που αφορούν την

ΟΝΕ.

                                                
1 Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1221/2002 της 10ης Ιουνίου 2002, ΕΕ L179/1 της 9ης Ιουλίου 2002.
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III. ANAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου τροποποιεί µόνον το άρθρο 6 της πρότασης της Επιτροπής σε ό,τι

αφορά το χρονοδιάγραµµα για τη διαβίβαση τριµηνιαίων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν

για να διευκολυνθούν εκείνα τα κράτη µέλη που θα χρειασθεί να αναπροσαρµόσουν ευρέως τα

συστήµατα στατιστικών τους για να παρέχουν τα στοιχεία που απαιτεί ο κανονισµός.

Υποστηρίζονται δε και από την Επιτροπή.

Στις παραγράφους 3 α) και β) i), εισήχθη η ηµεροµηνία της 30ης Ιουνίου 2004, ως προθεσµία για

την πρώτη διαβίβαση τριµηνιαίων στοιχείων. Η περαιτέρω αυτή αναβολή της πρώτης διαβίβασης

(προσθέτοντας άλλους έξι µήνες στην ηµεροµηνία που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

ανταποκρίνεται στο χρονοδιάγραµµα έκδοσης του κανονισµού.

Στις παραγράφους 3 α) και β) i), οι ανώτατες επιτρεπόµενες παρεκκλίσεις µειώνονται από δύο έτη

σε 18 µήνες, λόγω της εξάµηνης καθυστέρησης της πρώτης διαβίβασης.

Στην παράγραφο 3 α), το Συµβούλιο περιέλαβε στο πεδίο της παρέκκλισης ορισµένα στοιχεία

σχετικά µε χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και

υποχρεώσεις.

Στις παραγράφους 3 β) ii), 3 γ) και 4, το Συµβούλιο έδωσε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να

χορηγήσει παρέκκλιση µη υπερβαίνουσα τους έξι µήνες για τα στοιχεία που µνηµονεύονται στις

παραγράφους αυτές.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Tο Συµβούλιο θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην κοινή του θέση συµβαδίζουν

πλήρως µε τους στόχους του προτεινόµενου κανονισµού. Προβλέπουν τις απολύτως ελάχιστες

παρεκκλίσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή του κανονισµού σε όλα τα κράτη µέλη, χωρίς να

πλήττεται σηµαντικά η ποιότητα των στοιχείων.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2003 (11.12)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0095 (COD)

15751/03

ECOFIN 399
CODEC 1757
OC 820

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 9252/03 ECOFIN 129 CODEC 628 - COM(2003) 242 final
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του
∆ηµοσίου
- Καθορισµός της κοινής θέσης του Συµβουλίου
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 18.12.2003

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ως άνω πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
στις 13 Μαΐου 2003.

2. H Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατύπωσε τη γνώµη της στις 8 Ιουλίου 2003.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις
21 Οκτωβρίου 2003 εγκρίνοντας την εν λόγω πρόταση µε δύο τροπολογίες.

4. Η Οµάδα Στατιστικών εξέτασε την πρόταση και τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις 29 Οκτωβρίου 2003. Οµοφωνία επετεύχθη εν συνεχεία µε γραπτή
διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε στις 26 Νοεµβρίου 2003.

5. Ως εκ τούτου, η ΕΜΑ θα µπορούσε να εισηγηθεί στο Συµβούλιο να εγκρίνει την κοινή θέση,
όπως διατυπώθηκε οριστικά από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς (βλ. έγγρ. 15172/03
ECOFIN 367 CODEC 1657 OC 745), ως σηµείο «Α» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς του
συνόδου, µαζί µε το σκεπτικό του Συµβουλίου που περιέχεται στην προσθήκη του
προαναφερόµενου εγγράφου και τη δήλωση της Γερµανίας που περιλαµβάνεται στην
προσθήκη του ανά χείρας σηµειώµατος.

_________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2003 (11.12)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0095 (COD)

15751/03
ADD 1

ECOFIN 399
CODEC 1757
OC 820

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 9252/03 ECOFIN 129 CODEC 628 - COM(2003) 242 final
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του
∆ηµοσίου
- Καθορισµός της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 18.12.2003

∆ήλωση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας σχετικά µε την ως άνω πρόταση προς

καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

«Προκειµένου να θεσπισθεί το γερµανικό σύστηµα κατάρτισης στατιστικών για τα

οικονοµικά του δηµόσιου τοµέα, το οποίο απαιτείται από τον κανονισµό σχετικά µε τους

τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου, πρέπει να τροποποιηθεί ο

αντίστοιχος γερµανικός νόµος. Η τροποποίηση αυτή εξαρτάται από την έγκριση του

Bundestag και του Bundesrat (Βουλή των οµόσπονδων κρατιδίων) συνεπεία της

οµοσπονδιακής διάρθρωσης της Γερµανίας.»

____________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2003 (19.12)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
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ECOFIN 399
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 9252/03 ΕCOFIN 129 CODEC 628 - COM(2003) 242 final
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του
∆ηµοσίου
- Καθορισµός της κοινής θέσης του Συµβουλίου

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 18.12.2003

Η πρώτη πρόταση τροποποιείται ως εξής :

«Προκειµένου να προσαρµοστεί το γερµανικό σύστηµα κατάρτισης στατιστικών για τα

οικονοµικά του δηµόσιου τοµέα, το οποίο απαιτείται από τον κανονισµό σχετικά µε τους

τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου, πρέπει να τροποποιηθεί ο

αντίστοιχος γερµανικός νόµος.

____________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 14.1.2004
COM(2004) 25 τελικό

2003/0095 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους τριµηνιαίους

χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου   
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2003/0095 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους τριµηνιαίους

χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο [COM(2003) 242 - 2003/0095 (COD)] : 8 Μαΐου 2002

Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρώτη ανάγνωση) : 21 Οκτωβρίου 2003

Έκδοση της κοινής θέσης του Συµβουλίου : 22 ∆εκεµβρίου 2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην έκθεση της Νοµισµατικής Επιτροπής σχετικά µε τις στατιστικές απαιτήσεις της
ΟΝΕ, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο ECOFIN στις 18 Ιανουαρίου 1999,
υπογραµµιζόταν -µεταξύ άλλων- η ανάγκη της διάθεσης, για τους σκοπούς
διάφορων πολιτικών, τριµηνιαίων λογαριασµών του ∆ηµοσίου, όπως ορίζεται στο
ΕΣΛ95. ∆ύο κανονισµοί σχετικά µε µη χρηµατοπιστωτικά δεδοµένα εκδόθηκαν το
2000 και το 2002.

Ο προτεινόµενος κανονισµός αφορά τις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές και τα
χρηµατοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Κατά συνέπεια, πρόθεση
της Επιτροπής ήταν να απαιτήσει την παροχή από τα κράτη µέλη ολοκληρωµένου
συνόλου λογαριασµών µε ορίζοντα τον Ιούνιο 2005.

Εν συνεχεία, ο κανονισµός συντάχθηκε σύµφωνα µε τη συνήθη διαδικασία, δηλαδή
σε στενή συνεργασία µε εµπειρογνώµονες των κρατών µελών. Για την ολοκλήρωση
του εν λόγω κανονισµού χρειάστηκε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απ’ ό,τι ο
δεύτερος µη χρηµατοπιστωτικός κανονισµός (2002) λόγω ορισµένων ειδικών
απαιτήσεων.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικά

Κατά την πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της
Επιτροπής µε την προϋπόθεση τροπολογίας η οποία, πρώτον, µεταθέτει την
ηµεροµηνία της πρώτης διαβίβασης από τις 30 Ιουνίου 2003 στις 31 ∆εκεµβρίου
2003 και, δεύτερον, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεων από την
Επιτροπή, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το διάστηµα των δύο ετών, αποκλειστικά
για τις πληροφορίες που αφορούν τον αντίστοιχο τοµέα, όπως ορίζεται στο
παράρτηµα της πρότασης.

3.2. Αποφάσεις σχετικά µε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µετά την
πρώτη ανάγνωση

Η Επιτροπή συµφώνησε µε την τροπολογία που πρότεινε το Κοινοβούλιο, κυρίως
λόγω του ότι η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τον αντίστοιχο τοµέα προκαλεί
συγκεκριµένες δυσκολίες σε ορισµένες χώρες και απαιτεί ενδεχοµένως αρκετά
σηµαντικές προσαρµογές. Την εν λόγω τροπολογία, όσον αφορά τις πληροφορίες
σχετικά µε τον αντίστοιχο τοµέα, ενέκρινε επί της ουσίας µε την κοινή του θέση το
Συµβούλιο.

3.3. Εισαγωγή νέων διατάξεων από το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει επτά νέες διατάξεις (άρθρο 6), οι οποίες
τυγχάνουν της πλήρους στήριξης της Επιτροπής:

– Μετάθεση της ηµεροµηνίας της πρώτης διαβίβασης από τις 31 ∆εκεµβρίου
2003 στις 30 Ιουνίου 2004.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός ότι για την έγκριση της πρότασης χρειάστηκε
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απ’ ό,τι αναµενόταν και, ως εκ τούτου, η
τροποποίηση αυτή ήταν αναγκαία.

– Τροποποίηση της διάρκειας των παρεκκλίσεων από 2 έτη σε 18 µήνες.

Η Επιτροπή είχε υποδείξει ότι η ηµεροµηνία της 31ης ∆εκεµβρίου 2005 ήταν
απολύτως επιβεβληµένη και εκφράζει την ικανοποίησή της για την εν λόγω
τροποποίηση.

– Πρόβλεψη πρόσθετης δυνατότητας παρέκκλισης (18 µήνες) όσον αφορά την
ηµεροµηνία έναρξης της διαβίβασης ορισµένων δεδοµένων σχετικά µε τον
υποτοµέα της κεντρικής διοίκησης (S.1311) και τον υποτοµέα των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης (S.1314), η διαβίβαση των οποίων πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2004 το αργότερο.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι τα εθνικά στατιστικά συστήµατα χρήζουν µεγάλων
προσαρµογών, οι εργασίες για τις οποίες ξεκίνησαν αργά ή, σε ορισµένες
περιπτώσεις, δεν έχουν ξεκινήσει ακόµη, καθώς επίσης και ότι ορισµένες από τις
προσαρµογές αυτές αποδείχθηκε ότι απαιτούν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απ’ ό,τι
αναµενόταν αρχικά. Ωστόσο, καθώς η Επιτροπή υπογράµµιζε για αρκετά έτη την
προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στους εν λόγω υποτοµείς (ιδιαίτερα σε συνέχεια
των συστάσεων της ΕΚΤ), οι πρόσθετες αυτές παρεκκλίσεις θα καλύπτουν ορισµένα
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µόνον χρηµατοπιστωτικά µέσα (και το πιθανότερο είναι ότι θα αφορούν τις
συναλλαγές χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και τα χρηµατοπιστωτικά
περιουσιακά στοιχεία).

– Πρόσθετη πρόβλεψη δυνατότητας παρέκκλισης (18 µήνες) όσον αφορά την
ηµεροµηνία έναρξης της διαβίβασης δεδοµένων για τις συναλλαγές επί
υποχρεώσεων και τις υποχρεώσεις για τον υποτοµέα της διοίκησης
οµόσπονδου κρατιδίου (S.1312) και τον υποτοµέα της τοπικής αυτοδιοίκησης
(S.1313), η διαβίβαση των οποίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο
έως τις 30 Ιουνίου 2004.

Η Επιτροπή έχει πλήρη γνώση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν ορισµένες χώρες.
Ο µεγάλος αριθµός τοπικών µονάδων ή/και, σε ορισµένες περιπτώσεις, η ανάγκη
τροποποίησης της νοµοθεσίας έχουν ως αποτέλεσµα την ανάγκη πρόβλεψης
χρονικών περιθωρίων για τις προσαρµογές, γεγονός που δεν είχε εκτιµηθεί σωστά
από τους εµπειρογνώµονες των κρατών µελών κατά το στάδιο της προετοιµασίας
του κανονισµού.

– Προσθήκη δυνατότητας παρέκκλισης (6 µήνες) όσον αφορά την ηµεροµηνία
έναρξης της διαβίβασης δεδοµένων για τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών
περιουσιακών στοιχείων και τις χρηµατοπιστωτικές υποχρεώσεις για τον
υποτοµέα της διοίκησης οµόσπονδου κρατιδίου (S.1312) και τον υποτοµέα της
τοπικής αυτοδιοίκησης (S.1313) η διαβίβαση των οποίων πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2005.

Η Επιτροπή δέχεται να εξετάσει, κατά περίπτωση, οιαδήποτε αίτηση παρέκκλισης
που θα µπορούσε να είναι αποτέλεσµα της ανάγκης να «δοκιµαστεί» το σύστηµα
υποβολής εκθέσεων πριν από οιαδήποτε επίσηµη διαβίβαση.

– Προσθήκη δυνατότητας παρέκκλισης (6 µήνες) όσον αφορά την ηµεροµηνία
έναρξης της διαβίβασης δεδοµένων για το δηµόσιο τοµέα (S.13) η διαβίβαση
των οποίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2005 το αργότερο.

Η τροποποίηση αυτή αποτελεί λογική συνέπεια των ανωτέρω τροποποιήσεων.

– Προσθήκη δυνατότητας παρέκκλισης (6 µήνες) όσον αφορά την ηµεροµηνία
έναρξης της διαβίβασης δεδοµένων για τους λοιπούς
εισπρακτέους/πληρωτέους λογαριασµούς (F.7 και AF.7) για το δηµόσιο τοµέα
(S.13) και τους υποτοµείς του, η διαβίβαση των οποίων πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2005 το αργότερο.

Κατά τις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της οµάδας εµπειρογνωµόνων στο Συµβούλιο, η
Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι ορισµένα κράτη µέλη ενδεχοµένως να µην πέτυχαν
την πλήρη προσαρµογή του συστήµατος υποβολής εκθέσεων για τα συγκεκριµένα
αυτά στοιχεία. Η Επιτροπή αποδέχεται τη νέα αυτή διάταξη, καθώς γνωρίζει την
ύπαρξη ορισµένων σοβαρών δυσκολιών στη συλλογή των στοιχείων αυτών,
ιδιαίτερα για τις τοπικές µονάδες.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κοινή θέση προσδίδει µεγαλύτερη ευελιξία στις απαιτήσεις που προβλέπονται
στον κανονισµό, αλλά εξακολουθεί να συνάδει µε τους στόχους του κανονισµού που
πρότεινε η Επιτροπή. Σέβεται συγκεκριµένες εθνικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει
αρνητικές επιπτώσεις για τις ανάγκες των χρηστών. Η Επιτροπή θα είναι
συνεργάσιµη όσον αφορά όλες τις αιτήσεις για παρέκκλιση, υπό την προϋπόθεση ότι
τα κράτη µέλη µπορούν να αποδείξουν ότι έχει ξεκινήσει η ουσιώδης προσαρµογή
των εθνικών στατιστικών συστηµάτων, σύµφωνα µε τους συνήθεις κανόνες για τη
χορήγηση των παρεκκλίσεων αυτών. Υπό τους όρους αυτούς και για τους λόγους
που παρατέθηκαν παραπάνω, η Επιτροπή εκφράζει θετική γνώµη όσον αφορά την
κοινή θέση που το Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα.


