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REGOLAMENT (KE) Nru .../2005 TAL-PARLAMENT EWROPEW  

U TAL-KUNSILL 

ta' 

 

dwar il-ġbir ta' kontijiet trimestrali mhux finanzjarji skond is-settur istituzzjonali 

 

 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA, 

 

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 

285(1) tiegħu, 

 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni, 

 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew1, 

 

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat 2, 

                                                 
1 ĠU C 42, 18.2.2004, p. 23. 
2 Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' Marzu 2004 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal 

Uffiċjali), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-... (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) 
u Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-... (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) ). 
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Billi: 

 

(1) Il-Pjan ta' Azzjoni dwar ir-Rekwiżiti Statistiċi ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja 

(EMU) endorsjat mill-Kunsill ta' l-Ecofin f' Settembru 2000 jispeċifika li grupp limitat ta' 

kontijiet settorjali trimestrali huwa meħtieġ b'mod urġenti, u li dawn għandhom ikunu 

disponibbli fi żmien 90 jum mit-tmiem tat-trimestru konċernat.  

 

(2) Ir-Rapport Konġunt tal-Kunsill ta' l-Ecofin u tal-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew dwar 

statistiċi u indikaturi taż-Żona tal-Euro, kif adottat mill-Kunsill ta' l-Ecofin fit-18 ta' Frar 

2003, jenfasizza li azzjonijiet bi prijorità għolja f' bosta oqsma, inklużi l-kontijiet 

nazzjonali trimestrali skond is-settur istituzzjonali, għandhom jiġu implimentati 

kompletament sa l-2005. 

 

(3) L-analiżi ta' movimenti ċikliċi fl-ekonomija ta' l-Unjoni Ewropea u t-twettiq tal-politika 

monetarja fi ħdan l-EMU jeħtieġu statistiċi makroekonomiċi dwar l-imġieba ekonomika u 

l-interrelazzjoni ta' setturi istituzzjonali individwali li jkunu impossibbli li jiġu identifikati 

f'data miġbura fil-livell ta' l-ekonomija in ġenerali.  Hemm għalhekk il-ħtieġa li jsiru 

kontijiet trimestrali skond is-settur istituzzjonali, kemm għall-Unjoni Ewropea in ġenerali 

kif ukoll għaż-żona ta' l-euro. 

 

(4) Il-produzzjoni ta' dawn il-kontijiet hi parti mill-għan globali li tinġabar sistema ta' 

kontijiet kull sena u kull trimestru għall-Unjoni Ewropea u għaż-żona ta' l-euro.  Din is-

sistema tiġbor fiha l-aggregati makroekonomiċi ewlenin u l-kontijiet finanzjarji u  mhux 

finanzjarji skond is-settur istituzzjonali.  L-għan hu li tinkiseb konsistenza f'dawn il-

kontijiet kollha u, fir-rigward tal-bqija tal-kontijiet dinjija, bejn il-bilanċ ta' pagamenti u 

d-data tal-kontijiet nazzjonali. 
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(5) Il-ġbir ta' kontijiet Ewropej skond is-settur istituzzjonali, skond il-prinċipji tas-Sistema 

Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità kif stabbilita mir-Regolament 

tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 tal-25 ta' Ġunju 19961, teħtieġ it-trasmissjoni mill-Istati 

Membri tal-kontijiet nazzjonali trimestrali skond is-settur istituzzjonali. Madankollu, il-

kontijiet Ewropej iridu jirriflettu l-ekonomija taż-żona Ewropea in ġenerali u jistgħu 

jkunu differenti mis-sempliċi aggregazzjoni tal-kontijiet ta' l-Istati Membri.  B'mod 

partikolari, l-għan hu li jittieħed kont tat-transazzjonijiet ta' l-Istituzzjonijiet u l-korpi ta' 

l-Unjoni Ewropea fil-kontijiet tal-qasam konċernat (l-Unjoni Ewropea jew iż-żona tal-

euro, skond liema jkun applikabbli). 

 

(6) Il-produzzjoni ta' statistiċi Komunitarji speċifiċi ssegwi r-regoli stabbiliti fir-Regolament 

tal-Kunsill (KE) Nru. 322/97 ta' l-17 ta' Frar 1997 dwar l-Istatistika Komunitarja 2 . 

 

(7) Peress li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-ġbir ta' kontijiet trimestrali mhux 

finanzjarji skond is-settur istituzzjonali għall-Unjoni Ewropea u ż-żona tal-euro, ma 

jistgħux jintlaħqu b'mod sodisfaċenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-

iskala u l-effetti ta' l-azzjoni, jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' 

tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat.  

Skond il-prinċipju tal-proporzjonalitá, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 

jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak il-għan.  B'mod partikolari, fejn 

Stati Membri jagħmlu kontribut negliġibbli għat-totali Ewropej, m'għandhomx ikunu 

meħtieġa jirrapportaw id-dettalji kollha tad-data. 

                                                 
1 ĠU L 310, 30.11.1996, p. 1.  Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 

1267/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 180, 18.7.2003, p. 1). 
2 ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1.  Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1). 
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(8) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu 

adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-

proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni 
1. 

 

(9) Il-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, 

Euratom2 u l-Kumitat dwar Statistika Monetarja, Finanzjarja u tal-Bilanċi ta' Pagament 

stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 91/115/KEE tal-25 ta' Frar 19913 ġew ikkonsultati, 

 

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT: 

 
Artikolu 1 

 
Għan 

 

Dan ir-Regolament jipprovdi qafas komuni għall-kontributi ta' l-Istati Membri għall-ġbir ta' 

kontijiet Ewropej trimestrali mhux finanzjarji skond is-settur istituzzjonali. 

 

Artikolu 2 

 
Trasmissjoni ta' kontijiet trimestrali mhux finanzjarji skond is-settur istituzzjonali 

 

1. L-Istati Membri għandhom jittrasmettu lill-Kummissjoni l-kontijiet trimestrali mhux 

finanzjarji skond is-settur istituzzjonali, kif speċifikat fl-Anness, ħlief, għall-ewwel, il-punti P.1, 

P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 u B.4G. 

 
2. Għandha tiġi adottata skeda ta' żmien għat-trasmissjoni tal-punti P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, 

D.45 u B.4G, rispettivament, u kwalunkwe deċiżjoni dwar il-ħtieġa ta' tqassim tat-transazzjonijiet 

elenkati fl-Anness skond is-settur kontroparti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 8(2).  

Kwalunkwe deċiżjoni tali m'għandhiex tiġi adottata qabel ma l-Kummissjoni tkun irrapportat lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament skond l-Artikolu 

9. 

                                                 
1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. 
2  ĠU L 181, 28.6.1989, p. 47. 
3  ĠU L 59, 6.3.1991, p.19. 
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3. Id-data trimestrali msemmija fil-paragrafu 1 għandha titwassal lill-Kummissjoni mhux aktar 

tard minn 90 jum kalendarju wara li jintemm it-trimestru li għalih tirreferi d-data.  Matul perijodu 

transitorju ta' tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament id-data trimestrali msemmija fil-

paragrafu 1 għandha titwassal lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn 95 jum kalendarju wara t-

tmiem tat-trimestru li għalih tirreferi d-data.  Kwalunkwe reviżjoni tad-data tat-trimestri preċedenti 

għandha tiġi trasmessa fl-istess ħin. 

 

4. Il-ħin tat-trasmissjoni speċifikat fil-paragrafu 3 jista' jiġi aġġustat, b'massimu ta' ħamest ijiem, 

skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 8(2). 

 

5. L-ewwel trasmissjoni ta' data trimestrali għandha tkun tad-data tat-tielet trimestru ta' l-2005.  

L-Istati Membri għandhom iwasslu din id-data mhux aktar tard mit-3 ta' Jannar 2006.  L-ewwel 

trasmissjoni għandha tinkludi data b'lura għall-perijodi mill-ewwel trimestru ta' l-1999. 

 

Artikolu 3 

 

Obbligi ta' rappurtaġġ 

 

1. L-Istati Membri kollha għandhom jittrasmettu d-data deskritta fl-Anness, fir-rigward tal-bqija 

tas-settur dinji (S.2) u s-settur tal-gvern ġenerali (S.13).  Stat Membru li għalih il-prodott gross 

domestiku skond prezzijiet kurrenti normalment jirrappreżenta aktar minn 1% tat-total Komunitarju 

korrispondenti għandu jittrasmetti d-data deskritta fl-Anness għas-setturi istituzzjonali kollha. 
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2. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-persentaġġ tat-total tal-prodott gross domestiku 

Komunitarju skond il-prezzijiet attwali li normalment jirrappreżenta l-prodott gross domestiku ta' 

Stat Membru, kif speċifikat fil-paragrafu 1, abbażi tal-medja aritmetika tad-data annwali ta' l-aħħar 

tliet snin trasmessa mill-Istati Membri. 

 

3. Il-proporzjon (1%) tat-total Komunitarju msemmi fil-paragrafu 1 jista' jiġi aġġustat skond il-

proċedura msemmija fl-Artikolu 8(2). 

 

4. Derogi minn dan ir-Regolament jistgħu jiġu aċċettati mill-Kummissjoni jekk is-sistemi ta' 

statistika nazzjonali jkunu jeħtieġu adattazzjoni maġġuri. Tali derogi m' għandhomx idumu aktar 

minn tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, jew tal-miżuri implimentattivi 

adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 8(2). 

 

Artikolu 4 

 

Definizzjonijiet u standards 

 

L-istandards, id-definizzjonijiet, il-klassifikazzjonijiet u r-regoli tal-kontabilità għal data trasmessa 

għall-fini ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu dawk stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru. 2223/96 

(minn issa 'l quddiem imsejjaħ ir-"Regolament ESA"). 

 

Artikolu 5 

 

Sorsi tad-data u ħtiġiet ta' konsistenza  

 

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-informazzjoni mitluba f'dan ir-Regolament billi jużaw is-

sorsi kollha li jikkunsidraw rilevanti, filwaqt li jagħtu prijorità għal informazzjoni diretta bħal sorsi 

amministrattivi jew sondaġġi ta' intrapriżi u ta' nukleji familjari. 
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Meta tali informazzjoni diretta ma tistax tinġabar, b'mod partikolari fir-rigward tad-data b'lura 

meħtieġa taħt l-Artikolu 2(5), jistgħu jiġu trasmessi l-aħjar estimi. 

 

2. Id-data trasmessa minn Stati Membri għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandha tkun 

konsistenti mal-kontijiet trimestrali mhux finanzjarji tal-gvern ġenerali u l-aggregati ewlenin 

trimestrali ta' l-ekonomija totali, trasmessa lill-Kummissjoni taħt il-programm ta' trasmissjoni ta' 

data tar-Regolament ESA. 

 

3. Id-data trimestrali trasmessa mill-Istati Membri għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandha 

tiġi allinjata mad-data annwali korrispondenti trasmessa taħt il-programm ta' trasmissjoni ta' data 

tar-Regolament ESA. 

 

Artikolu 6 

 

Standards ta' kwalità u rapporti 

 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li l-kwalità tad-

data trasmessa titjieb maż-żmien sabiex tilħaq l-istandards tal-kwalità komuni li  għandhom jiġu 

definiti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 8(2). 

 

2. L-Istati Membri għandhom ifornu lill-Kummissjoni b'deskrizzjoni aġġornata tas-sorsi, l-

metodi u t-trattamenti ta' l-istatistika użati fi żmien sena mill-ewwel trasmissjoni ta' data tagħhom. 

 

3. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b' bidliet maġġuri ta' metodoloġija 

jew bidliet oħrajn li jaffettwaw id-data trasmessa sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara li tali 

bidla jkollha effett. 
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Artikolu 7 

 

Miżuri ta' implimentazzjoni 

 

Il-miżuri ta' implimentazzjoni għandhom jiġu stabbiliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 

8(2).  Tali miżuri għandhom jinkludu: 

 

(a) li tiġi stabbilita  l-iskeda ta' żmien għat-trasmissjoni tal-punti P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 

u B.4G skond l-Artikolu 2(2);  

 
(b) li jsir rekwiżit li t-transazzjonijiet li jidhru fl-Anness jiġu maqsuma skond is-settur kontroparti 

skond l-Artikolu 2(2); 

 
(ċ) li tiġi riveduta l-iskeda ta' żmien tat-trasmissjonijiet trimestrali skond l-Artikolu 2(4); 

 
(d) li jiġi aġġustat il-proporzjon (1%) tat-total Komunitarju sabiex jiġi determinat l-obbligu li tiġi 

trasmessa data għas-setturi istituzzjonali kollha skond l-Artikolu 3(3); 

 
(e) li jiġu definiti l-istandards ta' kwalità tad-data skond l-Artikolu 6(1). 

 

Artikolu 8 

 

Proċedura ta' Kumitat 

 

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika. 
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2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 

għandhom japplikaw, filwaqt li jittiehed  kont tad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.  

 

Il-perijodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur. 

 

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu. 

 

Artikolu 9 

 

Rapport dwar l-implimentazzjoni 

 

Fi żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tiegħu. 

 

B'mod partikolari r-rapport għandu: 

 

(a) jipprovdi informazzjoni dwar il-kwalità ta' l-istatistika li tkun saret; 

 

(b) jistma l-benefiċċji favur il-Komunità, l-Istati Membri u l-fornituri u l-utenti ta' informazzjoni 

statistika ta' l-istatistiċi li jkunu saru meta mqabbla ma' l-ispiża tagħhom;  

 

(ċ) jidentifika oqsma għal titjib potenzjali u emendi li huma kkunsidrati meħtieġa fid-dawl tar-

riżultati miksuba. 
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Artikolu 10 

 

Dħul fis-seħħ 

 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-

Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. 

 

 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha. 

 

Magħmul fi Brussel, 

 

Għall-Parlament Ewropew  Għall-Kunsill 

 Il-President  Il-President 

_________________ 
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ANNESS 

Trasmissjoni ta' data 

  UŻI RIŻORSI 

  S1 S1N S11 S12 S13 S14_
S15 

S2 S1 S1N S11 S12 S13 S14_
S15 

S2 

  Ekonom
ija totali 

Ekonom
ija totali 

m
hux speċifikata  

K
orporazzjonijiet 

m
hux finanzjarji 

K
orporazzjonijiet 

finanzjarji 

G
vern ġenerali  

N
uklei fam

iljari u 
N

PISH
 

B
qija tad-dinja 

Ekonom
ija totali 

Ekonom
ija totali 

m
hux speċifikata 

K
orporazzjonijiet 

m
hux finanzjarji 

K
orporazzjonijiet 

finanzjarji 

G
vern Ġ

enerali 

N
uklei fam

iljari u 
N

PISH
 

B
qija tad-dinja 

P1 Output        x  x x x x  

P2 Konsum Intermedjarju x  x x x x         

P.3 Spiża tal-konsum finali x    x          

P.31 Spiża tal-konsum individwali x    x          

P.32 Spiża tal-konsum kollettiv x    x          

P.5 Formazzjoni gross ta' kapitali  x  x x x          

P.51 Formazzjoni gross ta' kapitali fiss x  x x x          

P.5N Bidliet fl-inventarji u l-akkwisti mingħajr il-ġessjoni ta' affarijiet ta' valur x  x x x          

P.6 Esportazzjoni ta' merkanzija u servizzi       x        

P.7 Importazzjoni ta' merkanzija u servizzi              x 

D.1 Kumpens għall-impjegati x  x x x  x x     x x 

D.2 Taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjoni x x x x x   x    x  x 

D.21 Taxxi fuq prodotti x x      x    x  x 

D.29 Taxxi oħra fuq il-produzzjoni  x  x x x   x    x  x 

D.3 Sussidji x      x x x x x x x  

D.31 Sussidji fuq prodotti x      x x x      

D.39 Sussidji oħra fuq il-produzzjoni x      x x  x x x x  

D.21-D.31 Taxxi mingħajr sussidji (fuq prodotti)        x x      
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  UŻI RIŻORSI 

  S1 S1N S11 S12 S13 S14_
S15 

S2 S1 S1N S11 S12 S13 S14_
S15 

S2 

  Ekonom
ija totali 

Ekonom
ija totali 

m
hux speċifikata  

K
orporazzjonijiet 

m
hux finanzjarji 

K
orporazzjonijiet 

finanzjarji 

G
vern ġenerali  

N
uklei fam

iljari u 
N

PISH
 

B
qija tad-dinja 

Ekonom
ija totali 

Ekonom
ija totali 

m
hux speċifikata 

K
orporazzjonijiet 

m
hux finanzjarji 

K
orporazzjonijiet 

finanzjarji 

G
vern Ġ

enerali 

N
uklei fam

iljari u 
N

PISH
 

B
qija tad-dinja 

D.4 Dħul minn propjeta x  x x x x x x  x x x x x 

D.41 Interessi x  x x x x x x  x x x x x 

D.4N Dħul minn propjeta barra minn interessi x  x x x x x x  x x x x x 

D.42 Dħul distribwit ta' korporazzjoni x  x x  x x x  x x x x x 

D.43 Dħul rinvestit minn F:D:I x  x x   x x  x x x x x 

D.44 Dħul minn propjeta att. għal detenturi ta' polza ta' assikurazzjoni x  x x   x x  x x x x x 

D.45 Kirjiet x  x x x x  x  x x x x  

D.5 Taxxi kurrenti fuq id-dħul, ġid, eċċ. x  x x x x x x    x  x 

D.6 Kontribuzzjonijiet u benefiċċji soċjali x  x x x x x x  x x x x x 

D.61 Kontribuzzjonijiet soċjali  x     x x x  x x x x x 

D.62 Benefiċċji soċjali barra minn trasferimenti soċjali in natura flus x  x x x x x x     x x 

D.63 Trasferimenti soċjali in natura flus  x    x x  x     x  

D.7 Trasferimenti kurrenti oħra x  x x x x x x  x x x x x 

D.71 Premiums netti fuq assigurazzjonijiet mhux fuq il-ħajja x  x x x x x x   x x  x 

D.72 Pretensjonijiet fuq assigurazzjonijiet mhux fuq il-ħajja x   x   x x  x x x x x 

D.7N Trasferimenti kurrenti oħra x  x x x x x x  x x x x x 

D.8 Aġġustament għall-bidla fl-ekwita netta ta' nuklei familjari fir-riżervi ta' fondi 
għall-pensjoni 

x  x x x x x x     x x 

D.9 Transferimenti ta' kapital x  x x x x x x  x x x x x 

D.91 Taxxi fuq kapital x  x x  x x x    x   

D.9N Għotjiet għal investiment u transferimenti oħrajn ta' kapital x  x x x x x x  x x x x x 

K.1 Konsum ta' kapital fiss x  x x x x  x  x x x x  

K.2 L-akk. mingħajr id-disp. ta' assi mhux fin. u mhux ta' prod. x  x x x x x        
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B
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B.1G Valur gross miżjud x x x x x x  

B.1N Valur nett miżjud x x x x x x  

B.2G Eċċess operattiv (Gross) x  x x x x  

B.3G Dħul imħallat (Gross) x     x  

B.4G Dħul intraprenditorjali (Gross) x  x x  x  

B.5G Bilanċ tad-dħul primarju (Gross) x  x x x x  

B.6G Dħul disponibbli (Gross) x  x x x x  

B.7G Dħul disponibbli aġġustat (Gross) x    x x  

B.8G Tfaddil (Gross) x  x x x x  

B.9 Self nett lil/Self nett mingħand x  x x x x x 

B.11 Bilanċ estern ta' merkanzija u servizzi       x 

B.12 Bilanċ estern kurrenti       x 
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I. INTRODUZZJONI 
 

1. Fis-17 ta’ Diċembru 2003, il-Kummissjoni ssottomettiet proposta għal Regolament tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kompilazzjoni ta’ kontijiet mhux finanzjarji ta’ 

kull tliet xhur skond is-settur istituzzjonali1, abbażi ta’ l-Artikolu 285 tat-Trattat dwar il-

KE. 

 

2. Il-Bank Ċentrali Ewropew ta l-Opinjoni tiegħu fl-4 ta’ Frar 20042. 

 

3. Il-Parlament Ewropew ta l-Opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fl-1 ta’ April 20043. 

 
4. Il-Kummissjoni ma ssottomettietx proposta emendata. 

 

5. Il-Kunsill adotta l-posizzjoni komuni tiegħu skond l-Artikolu 251 tat-Trattat dwar il-KE 

fit-8 ta' Marzu 2005 ... 

 

II. GĦAN 

 

6. L-għan ta’ din il-proposta għal Regolament hu li jiġi pprovdut qafas komuni għall-

kontributi ta’ l-Istati Membri għall-kompilazzjoni ta’ kontijiet Ewropej ta’ kull tliet xhur 

skond is-settur istituzzjonali. 

 

III. POSIZZJONI KOMUNI 

 

Premessi 

 

7.  Il-Kunsill emenda l-premessa 5, billi ħassar l-espressjoni “meta dawn huma residenti fiż-

żona Ewropea” biex jaċċetta b’mod sħiħ l-unika emenda tal-Parlament Ewropew. Din il-

premessa ġiet mibdula sabiex jiġi kkjarifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-

regolament jinkludi “l-Unjoni Ewropea jew iż-żona-Euro, skond liema hija applikabbli”, 

minflok iż-“żona Ewropea”. 

                                                 
1 KUMM (2003) 0789 finali. 
2 ĠU C 42 tat-18 ta’ Frar 2004, p. 23. 
3 Dokument 7952/03 CODEC 481 ECOFIN 112 UEM 50 STATIS 24. 
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Artikoli 

 

Artikolu 1 (Skop) 

 

8. L-Artikolu 1 ġie aċċettat hekk kif kien fil-proposta tal-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew ma 

ssuġġerixxa l-ebda emenda. 

 

Artikolu 2 (Trasmissjoni ta’ kontijiet mhux finanzjarji ta’ kull tliet xhur skond is-settur 

istituzzjonali) 

 

9. Il-paragrafu 1 ġie aċċettat hekk kif kien fil-proposta tal-Kummissjoni. 

 

10. Fil-paragrafu 2 il-Kunsill żied is-sentenza: “Kwalunkwe tali deċiżjoni m’għandhiex tiġi adottata 

qabel ma l-Kummissjoni tkun irrapportat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament skond l-Artikolu 9.”. Bl-introduzzjoni ta’ din l-emenda 

l-Kunsill stabbilixxa li t-trasmissjoni ta’ aktar data rigward analiżi aktar dettaljata ta’ 

transazzjonijiet mhix ser isseħħ qabel ma l-Kummissjoni Ewropea tirrapporta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill (fi żmien perijodu massimu ta’ 5 snin) dwar l-implimentazzjoni ta’ dan 

ir-regolament. 

 

11. Fil-paragrafu 3 l-Kunsill daħħal sentenza ġdida: “Matul perijodu transitorju ta’ tliet snin mid-

dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament id-data ta’ kull tliet xhur imsemmija fil-paragrafu 1 

għandha tingħata lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 95 jum kalendarju wara t-tmiem tat-

tliet xhur li magħhom hi relatata d-data.”biex jippermetti li jkun hemm perijodu transitorju ta’ 

tliet snin li matulu l-Istati Membri jeħtieġu jagħtu lill-Kummissjoni d-data ta’ kull tliet xhur 

imsemmija fil-paragrafu 1 fi żmien terminu perentorju ta’ 95 jum minflok id-90 jum proposti 

inizjalment mill-Kummissjoni. 

 

12. Il-paragrafu 4 ġie aċċettat hekk kif kien fil-proposta tal-Kummissjoni. 
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13. Fil-paragrafu 5 l-Kunsill issostitwixxa “l-ewwel kwart” bi “it-tielet kwart”u “30 ta’ Ġunju 

2005” bi “3 ta’ Jannar 2006”, u b’hekk ressaq ’il quddiem b’żewġ kwarti l-ewwel perijodu li 

tirrelata għalih l-ewwel trasmissjoni ta’ data ta’ kull tliet xhur u ressaq ’il quddiem b’nofs sena 

d-data biex l-Istati Membri jagħtu din id-data. 

 

L-Artikoli 3 (Obbligi ta’ rapportar), 4 (Definizzjonijiet u standards), 5 (Sorsi ta’ data u ħtiġiet 

ta’ konsistenza), 6 (Rapporti u standards ta’ kwalità), 7 (Miżuri ta’ implimentazzjoni) 

L-Artikolu 8 (Kumitat), 9 (Rapport dwar l-implimentazzjoni) u 10 (Dħul fis-seħħ) 

 

14. Dawn l-Artikoli ġew aċċettati hekk kif kienu fil-proposta tal-Kummissjoni u l-Parlament 

Ewropew ma ssuġġerixxa l-ebda emenda għalihom. 

 

 

 

IV. EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW LI MA ĠEWX AĊĊETTATI 

 

15. L-unika emenda proposta mill-Parlament Ewropew fl-ewwel qari tiegħu ġiet aċċettata. 

 

V. KONKLUŻJONIJIET 

 

16. Fil-posizzjoni komuni tiegħu, il-Kunsill assuma l-emenda proposta mill-Parlament Ewropew. Il-

Kunsill iqis li l-modifiki introdotti fil-posizzjoni komuni tiegħu huma għal kollox konformi ma’ 

l-għanijiet tar-regolament. Il-bilanċ globali tal-posizzjoni komuni tal-Kunsill ġie rikonoxxut 

mill-Kummissjoni, li aċċettatu bħala pakkett ta’ kompromess sodisfaċenti. 

__________________________ 
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KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

Brussel 8.4.2005 
KUMM(2005) 135 finali 
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KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI  
LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 
skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE 

 
li jikkonċerna 

l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fuq l-adozzjoni ta’ proposta ta’ Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġbir kull tliet xhur ta' kontijiet mhux 

finanzjarji mis-settur istituzzjonali 
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2003/0296 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI  
LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 
skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE 

 
li jikkonċerna 

l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fuq l-adozzjoni ta’ proposta ta’ Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġbir kull tliet xhur ta' kontijiet mhux 

finanzjarji mis-settur istituzzjonali 

1. SFOND TAL-FAJL 

Data ta’ meta ntbagħtet il-proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill (dokument KOM(2003) 789 finali – 2003/0296(COD)): 

16 ta’ Diċembru 2003 

Data ta’ l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew:  4 ta’ Frar 2004 

Data ta’ l-opinjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari:  30 ta’ Marzu 2004 

Data tal-ħruġ tal-proposta emendata:  Xejn 

Data ta’ l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni:  8 ta’ Marzu 2005 

2. GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

Il-proposta għal Regolament hija maħsuba biex tistabblixxi qafas Ewropew għal ġbir u 
trasmissjoni kull tliet xhur ta’ kontijiet mhux finanzjarji lis-settur istituzzjonali. Dawn il-
kontijiet jippermettu li jiġi analizzat fuq livell Ewropew l-aġir ta’ aġenti ekonomiċi fiċ-ċiklu 
tal-kummerċ bħal ngħidu aħna familji u kumpaniji. Dawn iservu ta' għodda importanti fit-
tmexxija tal-politika monetarja fiż-żona ta' l-euro u fil-monitoraġġ tall-politika ekonomika ta' 
l-Istati Membri.  

3. KUMMENTI FUQ IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

3.1. Rimarki Ġenerali 

L-emendi li saru fuq il-pożizzjoni komuni bl-ebda mod ma jbiddlu s-sustanza ta' l-
Abbozz tar-Regolament. Jippostponu l-implimentazzjoni b’diversi xhur u jipprevedu 
perijodu tranżitorju li jħalli lill-Istati Membri jikkonformaw mad-data ta’ għeluq ta' 
90 jum stipulata biex tgħaddi d-data. Il-pożizzjoni komuni għalhekk mhix ta’ 
problema għall-Kummissjoni.  
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3.2. Rimarki dwar l-emenda tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari  

- aċċettata mill-Kummissjoni u mdaħħla fil-pożizzjoni komuni :  

Il-Parlament Ewropew ippropona emenda unika, bil-ħsieb li tiċċara l-ħames 
premessa. Din tispeċifika li l-kontijiet ta’ l-Istituzzjonijiet Ewropej għandhom jiġu 
inklużi fil-kontijiet taż-żona kkonċernata (Żona tal-euro jew l-Unjoni Ewropea skond 
kif japplika).  

3.3. Dispożizzjonijiet ġodda mdaħħla mill-Kunsill 

L-emendi magħmula mill-Kunsill kienu esklussivament dwar l-Artikolu 2 dwar il-
proċeduri tat-trasmissjoni ta’ data  

- l-emenda fl-Artikolu 2.2 tispeċifika li mhux se jkun hemm talba għal data aktar 
iddettaljata qabel ma’ l-Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament u lill-Kunsill rapport 
dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament fil-forma oriġinali.  

- l-emenda fl-Artikolu 2.3 tintroduċi perijodu ta’ tranżizzjoni ta’ tliet snin mid-data 
tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament, li matulhom l-Istati Membri jkollhom 95 jum biex 
jittrasmettu d-data, minflokid-90 jum previsti, kif jiġri normalment. .  

- l-emenda fl-Artikolu 2.5 titfa' lura b'sitt xhur il-jum li fih d-data trid tiġi trasmessa 
għall-ewwel darba; b'hekk ikun kopert, it-tielet aktar milli l-ewwel kwart ta' l-2005. 
L-Istati Membri għandhom iwasslu din id-data mhux aktar tard mit-3 ta’ Jannar 
2006, minflok it-30 ta' Ġunju 2005.  

L-emendi t’hawn fuq jagħtu lill-Istati Membri ż-żmien meħtieġ biex jikkonformaw 
mar-Regolament il-ġdid mingħajr ma jikkompromettu l-għanijiet stipulati fil-Pjan ta’ 
Azzjoni dwar il-Ħtiġijiet ta’ l-Istatistika ta’ l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (EMU). 
Dawn huma għalhekk aċċettabli għall-Kummissjoni.  

4. KONKLUŻJONIJIET 

Il-Kummissjoni ddikjarat li taqbel mal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill. 




