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VERORDENING (EG) Nr.       /2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENTEN DE RAAD

van                        

betreffende financiële kwartaalrekeningen van de overheid

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C
2 PB C 165 van 16.7.2003, blz. 6.
3 Advies van het Europees Parlement van 21 oktober 2003 (nog niet bekendgemaakt in het

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

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

systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap 1 is het referentiekader

vastgelegd voor gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en registratieregels

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

de Gemeenschap worden gebruikt, zodat de resultaten van de lidstaten onderling

vergelijkbaar zijn.

(2) In het op 18 januari 1999 door de Raad Economie/Financiën goedgekeurde verslag van het

Monetair Comité over de informatieverplichtingen is benadrukt dat voor de goede werking

van de Economische en Monetaire Unie en de interne markt een doeltreffend toezicht op en

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

omvattend statistisch informatiestelsel vereist dat de beleidmakers voorziet van de nodige

gegevens waarop zij hun besluiten kunnen baseren. In dit verslag is er ook op gewezen dat

er een hoge prioriteit moet worden toegekend aan kortetermijnstatistieken van de overheids-

financiën van de lidstaten, en met name van die welke aan de Economische en Monetaire

Unie deelnemen, teneinde stapsgewijs financiële kwartaalrekeningen van de overheid samen

te stellen.

(3) De nationale kwartaalgegevens over de financiële rekeningen (transacties en balansen) voor

de overheid hebben betrekking op een groot deel van alle financiële transacties en financiële

balansen in de eurozone en bieden belangrijke informatie ter ondersteuning van het

monetaire beleid. In dit verband heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank

voor eigen doeleinden verordeningen en richtsnoeren goedgekeurd teneinde de indiening

van gegevens over financiële statistieken en nationale financiële rekeningen voor perioden

korter dan een jaar aan de Europese Centrale Bank te waarborgen.

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

nr. 1267/2003 van het Europees Parlement en van de Raad (PB L 180 van 18.7.2003, blz. 1).
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(4) Er is informatie over de financiële transacties en balansen van de overheid naar partnersector

nodig om een uitgebreide analyse van de overheidsfinanciering en de financiële

investeringen naar partnersector en naar instrument mogelijk te maken.

(5) Verordening (EG) nr. 264/2000 van de Commissie van 3 februari 2000 tot uitvoering van

Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking tot kortetermijnstatistieken van

de overheidsfinanciën 1 en Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees Parlement en

de Raad van 10 juni 2002 met betrekking tot niet-financiële kwartaalrekeningen van de

overheid 2 specificeren welke niet-financiële kwartaalgegevens voor de overheid de lidstaten

aan de Commissie (Eurostat) moeten doen toekomen.

(6) In de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 2223/96 is bepaald onder welke voor-

waarden de Commissie de methoden van het Europees systeem van rekeningen in de

Gemeenschap kan wijzigen teneinde de inhoud te verduidelijken en te verbeteren. De

samenstelling van financiële kwartaalrekeningen van de overheid zal van de lidstaten extra

middelen vereisen. Een en ander kan daarom niet in een beschikking van de Commissie

worden geregeld, maar vergt een specifieke verordening van het Europees Parlement en de

Raad.

(7) Het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad 3 opgerichte Comité statistisch

programma (CSP) en het bij Besluit 91/115/EEG van de Raad 4 opgerichte Comité voor

monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek (CMFB) hebben zich voor het ontwerp van

deze verordening uitgesproken,

                                                
1 PB L 29 van 4.2.2000, blz. 4.
2 PB L 179 van 9.7.2002, blz. 1.
3 PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
4 PB L 59 van 6.3.1991, blz. 19. Besluit gewijzigd bij Besluit 96/174/EG (PB L 51 van

1.3.1996, blz. 48).
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel

Deze verordening heeft ten doel de belangrijkste kenmerken van de categorieën financiële trans-

acties en financiële vorderingen en schulden in het Europees systeem van rekeningen (ESR 1995)

voor de sector overheid en voor elk van zijn subsectoren vast te stellen en te definiëren, waarover

ieder kwartaal gegevens aan de Commissie (Eurostat) moeten worden meegedeeld. Hierbij wordt

een stapsgewijze aanpak gevolgd.

Artikel 2

Samenstelling van kwartaalgegevens: bronnen en methoden

1. Met het oog op de opstelling van statistieken van hoge kwaliteit worden de kwartaalgegevens

voor financiële transacties en financiële vorderingen en schulden zoveel mogelijk gebaseerd op

informatie die direct bij de overheid beschikbaar is. De kwartaalgegevens over niet-beursgenoteerde

aandelen (AF.512) en overige deelnemingen (AF.513) - zoals gedefinieerd en gecodeerd in het ESR

1995 -, die in handen van eenheden van de overheid zijn, mogen evenwel worden geschat door

informatie over de respectieve jaarlijkse gegevens te interpoleren of te extrapoleren.

2. Bij de samenstelling van de kwartaalgegevens over financiële transacties en financiële

vorderingen en schulden worden de regels van het ESR 1995 in acht genomen. Dit geldt met name

voor de sectorale indeling van de institutionele eenheden, de consolidatievoorschriften, de indeling

van financiële transacties en financiële vorderingen en schulden, het moment van registratie en de

waarderingsregels.
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3. De kwartaalgegevens zijn in overeenstemming met de desbetreffende jaargegevens die ingevolge

Verordening (EG) nr. 2223/96 aan de Commissie worden meegedeeld.

4. Bij de kwartaalgegevens over financiële vorderingen en schulden gaat het om de uitstaande

bedragen aan financiële vorderingen en schulden aan het eind van ieder kwartaal.

Artikel 3

Indiening van kwartaalgegevens over financiële transacties

en financiële vorderingen en schulden

1. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) ieder kwartaal gegevens over de volgende

financiële transacties (F.) en financiële vorderingen en schulden (AF.), zoals deze in het ESR 1995

zijn gedefinieerd en gecodeerd:

a) monetair goud en bijzondere trekkingsrechten (SDR's) (F.1 en AF.1)

b) chartaal geld en deposito's (F.2 en AF.2)

c) kortlopende effecten m.u.v. aandelen (excl. financiële derivaten) (F.331 en AF.331)

d) langlopende effecten m.u.v. aandelen (excl. financiële derivaten) (F.332 en AF.332)

e) financiële derivaten (F.34 en AF.34)
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f) kortlopende leningen (F.41 en AF.41)

g) langlopende leningen (F.42 en AF.42)

h) aandelen en overige deelnemingen (F.5 en AF.5)

i) voorzieningen pensioen- en levensverzekering (F.61 en AF.61)

j) vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken (F.62 en AF.62)

k) handelskredieten en transitorische posten (F.7 en AF.7).

2. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) voorts de volgende kwartaalgegevens voor

Subsector centrale overheid (S.1311), als bedoeld in artikel 4:

a) beursgenoteerde aandelen (F.511 en AF.511): vorderingen en mutaties in vorderingen

b) chartaal geld (F.21 en AF.21): schulden en mutaties in schulden.
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Artikel 4

Dekking van de overheid en haar subsectoren

De lidstaten verstrekken kwartaalgegevens voor de sector overheid en zijn subsectoren, in het

ESR 1995 gedefinieerd en gecodeerd als overheid (S.13), waartoe behoren:

– centrale overheid (S.1311)

– deelstaatoverheid (S.1312)

– lagere overheid (S.1313)

– wettelijkesocialeverzekeringsinstellingen (S.1314).

Artikel 5

Aard van de in te dienen kwartaalgegevens

1. De in artikel 3 bedoelde kwartaalgegevens worden in geconsolideerde vorm ingediend voor de in

artikel 4 bedoelde subsectoren van de overheid.

2. De in artikel 3 bedoelde kwartaalgegevens worden zowel in geconsolideerde als in niet-

geconsolideerde vorm ingediend voor de in artikel 4 bedoelde sector overheid.
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3. Voor de in artikel 4 bedoelde subsectoren centrale overheid (S.1311) en wettelijkesociale-

verzekeringsinstellingen (S.1314) worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening

kwartaalgegevens met een indeling naar partnersector ingediend.

Artikel 6

Tijdschema voor de indiening van kwartaalgegevens

1. De in de artikelen 3, 4 en 5 bedoelde kwartaalgegevens worden uiterlijk drie maanden na het eind

van het kwartaal waarop ze betrekking hebben bij de Commissie (Eurostat) ingediend.

2. Tegelijkertijd worden in voorkomend geval herziene kwartaalgegevens voor eerdere kwartalen

ingediend.

3. De in artikel 3, met uitzondering van handelskredieten en transitorische posten (F.7 en AF.7), en

in de artikelen 4 en 5 bedoelde kwartaalgegevens worden voor het eerst ingediend volgens

onderstaand tijdschema:

a) voor de subsectoren centrale overheid (S.1311) en wettelijkesocialeverzekeringsinstellingen

(S.1314), niet later dan 30 juni 2004; de Commissie kan maximaal 18 maanden respijt geven

voor de eerste datum van indiening van de naar partnersector ingedeelde gegevens en van

gegevens over financiële transacties en financiële vorderingen en schulden, indien de

nationale statistische stelsels ingrijpend moeten worden gewijzigd;
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b) voor de subsectoren deelstaatoverheid (S.1312) en lagere overheid (S.1313):

i) niet later dan 30 juni 2004 voor de in artikel 3, lid 1, bedoelde schulden en mutaties in

schulden; de Commissie kan maximaal 18 maanden respijt geven voor de eerste datum

van indiening van deze gegevens indien de nationale statistische stelsels ingrijpend

moeten worden gewijzigd;

ii) niet later dan 30 juni 2005 voor de in artikel 3, lid 1, bedoelde vorderingen en mutaties

in vorderingen; de Commissie kan maximaal 6 maanden respijt geven voor de eerste

datum van indiening van deze gegevens, indien de nationale statistische stelsels

ingrijpend moeten worden gewijzigd;

c) voor de sector overheid (S.13), niet later dan 30 juni 2005; de Commissie kan maximaal

6 maanden respijt geven voor de eerste datum van indiening van deze gegevens, indien de

nationale statistische stelsels ingrijpend moeten worden gewijzigd.

4. De kwartaalgegevens over de handelskredieten en transitorische posten (F.7 en AF.7) voor de

sector overheid (S.13) en haar in artikel 4 bedoelde subsectoren worden uiterlijk 30 juni 2005 voor

het eerst bij de Commissie (Eurostat) ingediend; de Commissie kan maximaal 6 maanden respijt

geven voor de eerste datum van indiening van deze gegevens, indien de nationale statistische

stelsels ingrijpend moeten worden gewijzigd.
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Artikel 7

Retrospectieve gegevens

1. De in artikel 6 bedoelde kwartaalgegevens omvatten retrospectieve gegevens voor financiële

transacties vanaf het eerste kwartaal van 1999 en voor financiële balansen vanaf het vierde kwartaal

van 1998; voor de indiening van deze gegevens geldt het tijdschema van artikel 6, leden 3 en 4.

2. Zo nodig worden de retrospectieve gegevens met inachtneming van met name artikel 2, leden 2

en 3, gebaseerd op zo goed mogelijke schattingen.

Artikel 8

Uitvoering

1. De lidstaten geven de Commissie (Eurostat) een beschrijving van de bronnen en methoden die

voor de samenstelling van de in artikel 3 bedoelde kwartaalgegevens zijn gebruikt (initiële

beschrijving) wanneer zij volgens het tijdschema van artikel 6, leden 3 en 4, voor de eerste keer

kwartaalgegevens indienen.

2. De lidstaten stellen de Commissie (Eurostat) in kennis van alle wijzigingen van deze initiële

beschrijving wanneer zij de herziene gegevens meedelen.

3. De Commissie (Eurostat) brengt het Comité statistisch programma (CSP) en het Comité voor

monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek (CMFB) op de hoogte van de door de lidstaten

gebruikte bronnen en methoden.
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Artikel 9

Verslag

Op basis van de in de artikelen 3, 4 en 5 bedoelde gegevens en na raadpleging van het CSP en het

CMFB zendt de Commissie het Europees Parlement en de Raad uiterlijk op 31 december 2005 een

verslag toe waarin de betrouwbaarheid van de door de lidstaten geleverde kwartaalgegevens wordt

beoordeeld.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in

het Publicatieblad van de Europese Unie.

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

Gedaan te Brussel, op

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

______________
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BIJLAGE

Indeling naar partnersector 7

Centrale overheid (S.1311) en wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314)
financiële transacties en financiële balansen 8

Partnersector/-subsector

Categorie/subcategorie

Niet-
financiële
vennoot-
schappen
(S.11)

Financiële
vennootschappen (S.12)

Huishoudens
en
instellingen
zonder
winstoog-
merk t.b.v.
huishoudens
(S.14+S.15)

Buiten-
land
(S.2)

To-
taal

Verzekerings-
instellingen
en pensioen-
fondsen
(S.125)

Vorderingen
Kortlopende effecten m.u.v. aandelen
(exclusief financiële derivaten)
(F.331 en AF.331)

Langlopende effecten m.u.v. aandelen
(exclusief financiële derivaten)
(F.332 en AF.332)

Kortlopende leningen
(F.41 en AF.41)

Langlopende leningen
(F.42 en AF.42)

Aandelen en overige deelnemingen
(F.5 en AF.5)

Schulden
Kortlopende leningen
(F.41 en AF.41)

Langlopende leningen
(F.42 en AF.42)

_______________

                                                
7 De omraamde vakken geven aan welke gegevens moeten worden gemeld
8 De codes, ontleend aan het ESR 1995, staan voor: S: sectoren/subsectoren; F: financiële

transacties; en AF: financiële balansposten.
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 13 mei 2003 bij de Raad een voorstel ingediend voor een verordening

van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële kwartaalrekeningen van de

overheid.

2. Het bovengenoemde voorstel is gebaseerd op artikel 285 van het Verdrag, hetgeen betekent

dat de in artikel 251 van het Verdrag vastgestelde medebeslissingsprocedure met het Europees

Parlement moet worden gevolgd.

3. De Europese Centrale Bank heeft op 8 juli 2003 advies uitgebracht.

4. Het Europees Parlement heeft op 21 oktober 2003 een wetgevingsresolutie aangenomen met

twee amendementen op het Commissievoorstel.

5. De Raad heeft op 22 december 2003 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld krachtens

artikel 251 van het Verdrag.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

Het voorstel voorziet in een geharmoniseerd kader voor de mededeling van kwartaalgegevens over

de rekeningen van de overheid. Samen met de verordening met betrekking tot niet-financiële

kwartaalrekeningen van de overheid 1 voorziet het in uitvoerige gegevens over de financiële en niet-

financiële ontwikkelingen in de overheidssector, waardoor een betere analyse van het economische

beleid, zowel in de eurozone als op EU-niveau, mogelijk wordt gemaakt.

Deze doelstellingen vallen onder het toepassingsgebied van het Actieplan betreffende de statistische

vereisten van de EMU.

                                                
1 Verordening (EG) nr. 1221/2002 van 10 juni 2002, PB L 179 van 9.7.2002, blz. 1.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad brengt alleen wijziging in artikel 6 van het

Commissievoorstel, voor wat betreft het tijdschema voor de indiening van kwartaalgegevens. Deze

wijzigingen zijn bedoeld om tegemoet te komen aan de lidstaten waarvan de statistische systemen

ingrijpend zullen moeten worden aangepast om de uit hoofde van de verordening vereiste gegevens

te kunnen verstrekken. De wijzigingen worden gesteund door de Commissie.

In lid 3, punt a), en punt b), onder i), is 30 juni 2004 vermeld als datum voor de eerste indiening van

kwartaalgegevens. Dit extra uitstel van de eerste indiening (zes maanden bovenop het door het

Europees Parlement reeds voorgestelde uitstel) is gebaseerd op de planning voor de aanneming van

de verordening.

In lid 3, punt a), en punt b), onder i), is het maximale respijt dat gegeven kan worden, verminderd

van twee jaar tot achttien maanden, zulks in het licht van het uitstel van de eerste indiening met zes

maanden.

In lid 3, punt a), heeft de Raad tevens respijt verleend voor bepaalde gegevens over financiële

transacties en de balans.

In lid 3, punt b), onder ii), en punt c), alsmede in lid 4 heeft de Raad de mogelijkheid opgenomen

dat de Commissie maximaal zes maanden respijt geeft voor de indiening van de in die leden

bedoelde gegevens.

IV. CONCLUSIE

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

volledig overeenstemmen met de doelstellingen van het verordeningsvoorstel. De bedoelde

wijzigingen voorzien in het minimum aan respijt dat nodig is voor de toepassing van deze

verordening in alle lidstaten, en zorgen er tezelfdertijd voor dat de kwaliteit van de gegevens niet op

significante wijze nadelig wordt beïnvloed.

_______________
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NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het COREPER/de RAAD
nr. Comv.: 9252/03 ECOFIN 129 CODEC 628 - COM(2003) 242 def.
Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende

financiële kwartaalrekeningen
- Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad
GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
Aanvraagtermijn overleg: 18.12.2003

1. De Commissie heeft dit voorstel op 13 mei 2003 aan het Europees Parlement en de Raad
toegezonden.

2. De Europese Centrale Bank heeft op 8 juli 2003 advies uitgebracht.

3. Het Europees Parlement heeft op 21 oktober 2003 zijn advies in eerste lezing uitgebracht, waarbij
het dit voorstel met twee amendementen goedkeurde.

4. De Groep statistieken heeft het voorstel en de amendementen van het Europees Parlement op
29 oktober 2003 besproken. Er werd unanieme instemming bereikt via een schriftelijke procedure
die op 26 november 2003 eindigde.

5. Het COREPER zou de Raad dan ook in overweging kunnen geven het gemeenschappelijk stand-
punt in de door de juristen/vertalers bijgewerkte versie van document 15172/03 ECOFIN 367
CODEC 1657 OC 745 als A-punt op een volgende zitting aan te nemen, samen met de motivering
van de Raad in het addendum bij dat document en de verklaring van de Duitse delegatie in het
addendum bij deze nota.

_______________
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Brussel, 5 december 2003 (15.12)
(OR. en)
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2003/0095 (COD)

15751/03
ADD 1

ECOFIN 399
CODEC 1757
OC 820

ADDENDUM BIJ NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het COREPER/de RAAD
nr. Comv.: 9252/03 ECOFIN 129 CODEC 628 - COM(2003) 242 def.
Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende

financiële kwartaalrekeningen
- Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad
GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
Aanvraagtermijn overleg: 18.12.2003

Verklaring voor de Raadsnotulen van Duitsland over dit voorstel

"Met het oog op de aanpassing van het Duitse rapportagesysteem voor financiële statistieken van de

overheid, dat noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van de verordening betreffende financiële

kwartaalrekeningen voor de overheid, moet de desbetreffende Duitse wet worden gewijzigd. In

verband met de federale structuur van Duitsland is voor deze wijziging de goedkeuring vereist van

de Bundestag (federaal parlement) en van de Bundesrat (parlement van de Länder)."

_______________
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1. ACHTERGROND

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad
(COM(2003) 242 - 2003/0095 (COD)) : 8 mei 2002

Advies van het Europees Parlement (eerste lezing) : 21 oktober 2003

Goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt door de Raad: 22 december 2003

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

In het verslag van het Monetair Comité over statistische vereisten in de EMU,
waaraan de Ecofin-Raad op 18 januari 1999 zijn goedkeuring heeft gehecht, werd
onder meer gewezen op de noodzaak om voor diverse beleidsdoeleinden de
beschikking te hebben over kwartaalrekeningen voor de overheid, zoals gedefinieerd
in het ESR 1995. In 2000 en 2002 werden twee verordeningen voor niet-financiële
gegevens goedgekeurd.

De voorgestelde verordening betreft financiële transacties, vorderingen en schulden.
Het was de bedoeling van de Commissie dat de lidstaten in juni 2005 een volledige
reeks rekeningen zouden verstrekken.

Vervolgens werd de verordening op de normale wijze opgesteld, d.w.z. in nauwe
samenwerking met deskundigen uit de lidstaten. Wegens een aantal specifieke
vereisten was voor deze verordening meer tijd nodig dat voor de tweede niet-
financiële verordening (2002).

3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemeen

In eerste lezing keurde het Europees Parlement het voorstel van de Commissie goed,
doch met een amendement waarin de datum voor de eerste indiening werd
verschoven van 30 juni 2003 naar 31 december 2003 en de Commissie de
mogelijkheid werd gegeven afwijkingen van maximaal twee jaar toe te staan, maar
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alleen voor informatie over de partnersector, zoals gedefinieerd in de bijlage bij het
voorstel.

3.2. Besluiten over het amendement van het Europees Parlement in eerste lezing

De Commissie stemde in met het amendement van het Parlement, met name omdat
het verzamelen van informatie over de partnersector in sommige landen specifieke
moeilijkheden oplevert, zodat er soms belangrijke aanpassingen nodig zijn. De Raad
heeft zich in het gemeenschappelijk standpunt in hoofdzaak, wat de informatie over
de partnersector betreft, achter dit amendement geplaatst.

3.3. Door de Raad ingevoerde nieuwe bepalingen en standpunt van de Commissie

In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zijn zeven nieuwe bepalingen
opgenomen (art. 6); deze krijgen de volle steun van de Commissie:

– Verschuiving van de datum van de eerste indiening van 31 december 2003 naar
30 juni 2004.

Omdat de goedkeuring van het voorstel meer tijd kostte dan verwacht, beseft de
Commissie dat deze wijziging noodzakelijk was.

– Inkorting van de afwijkingen van 2 jaar naar 18 maanden.

De Commissie had aangegeven dat de datum van 31 december 2005 absoluut
noodzakelijk was, zodat zij tevreden is met dit amendement.

– Nieuwe mogelijkheid tot afwijking (18 maanden) voor de begindatum voor de
indiening van "enkele gegevens" voor de subsectoren centrale overheid
(S.1311) en wettelijke sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314), die uiterlijk
op 30 juni 2004 moeten worden ingediend.

De Commissie ziet in dat er belangrijke veranderingen in de nationale statistische
stelsels nodig zijn, maar dat hiermee te laat is begonnen of, in sommige gevallen,
helemaal nog geen begin is gemaakt, terwijl enkele van deze veranderingen meer tijd
bleken te kosten dan aanvankelijk werd gedacht. De Commissie dringt er evenwel al
jaren op aan dat prioriteit aan deze subsectoren wordt gegeven (met name in verband
met de aanbevelingen van de ECB), zodat nieuwe afwijkingen alleen op bepaalde
financiële instrumenten betrekking mogen hebben (hoogst waarschijnlijk op
vorderingen en transacties in vorderingen).

– Nieuwe mogelijkheid tot afwijking (18 maanden) voor de begindatum voor de
indiening van gegevens over schulden en transacties in schulden voor de
subsectoren deelstaatoverheid (S.1312) en lagere overheid (S.1313), die
uiterlijk 30 juni 2004 moeten worden ingediend.

De Commissie is zich volledig bewust van de moeilijkheden in bepaalde landen.
Door het grote aantal lokale eenheden of, in bepaalde gevallen, de noodzaak de
wetgeving te wijzigen is veel meer tijd nodig dan de deskundigen uit de lidstaten bij
de voorbereiding van de verordening dachten.
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– Nieuwe mogelijkheid tot afwijking (6 maanden) voor de begindatum voor de
indiening van gegevens over vorderingen en schulden voor de subsectoren
deelstaatoverheid (S.1312) en lagere overheid (S.1313), die uiterlijk 30 juni
2005 moeten worden ingediend.

De Commissie stemt ermee in om verzoeken om een afwijking in verband met
eventueel noodzakelijke tests van het verslagsysteem voordat officiële gegevens
worden ingediend, van geval tot geval te onderzoeken.

– Nieuwe mogelijkheid tot afwijking (6 maanden) voor de begindatum voor de
indiening van gegevens voor de sector overheid (S.13), die uiterlijk 30 juni
2005 moeten worden ingediend.

Deze wijziging is het logische gevolg van bovengenoemde wijzigingen.

– Nieuwe mogelijkheid tot afwijking (6 maanden) voor de begindatum voor de
indiening van gegevens over handelskredieten en transitorische posten (F.7 en
AF.7) voor de sector overheid (S.13) en zijn subsectoren, die uiterlijk 30 juni
2005 moeten worden ingediend.

Tijdens de besprekingen in de werkgroep van deskundigen bij de Raad is de
Commissie ervan op de hoogte gebracht dat enkele lidstaten het verslagsysteem voor
deze specifieke gegevens nog niet volledig hebben aangepast. De Commissie stemt
in met deze nieuwe bepaling aangezien zij zich bewust is van enkele ernstige
moeilijkheden bij het verzamelen van deze gegevens, met name bij de plaatselijke
eenheden.

4. CONCLUSIE

Het gemeenschappelijk standpunt maakt de vereisten in de verordening iets
flexibeler, maar is nog steeds volledig in overeenstemming met de doelstellingen van
het voorstel van de Commissie. Er wordt rekening gehouden met specifieke nationale
situaties zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de behoeften van de
gebruikers. De Commissie zal een open oor hebben voor alle verzoeken om een
afwijking, overeenkomstig de gebruikelijke regels voor de toekenning van dergelijke
afwijkingen, mits de lidstaten kunnen aantonen dat zij een echt begin hebben
gemaakt met de aanpassing van hun nationale statistische stelsel. Om bovenstaande
redenen stemt de Commissie dan ook in met het gemeenschappelijk standpunt dat de
Raad met algemene stemmen heeft goedgekeurd.


