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KOMUNIKAT KOMISJI 
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dotyczący
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania kwartalnych rachunków 

niefinansowych sektorów instytucjonalnych
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1. HISTORIA DOKUMENTU

Data przekazania wniosku do PE i Rady (dokument COM 
(2003)789 wersja ostateczna – 2003/0296 COD):

16 grudnia 2003 r.

Data wydania opinii Europejskiego Banku Centralnego: 4 lutego 2004 r.

Data wydania opinii przez Parlament Europejski w pierwszym 
czytaniu:

30 marca 2004 r.

Data przekazania zmienionego wniosku: Nie dotyczy

Data przyjęcia wspólnego stanowiska: 8 marca 2005 r.

2. PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI
Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia jest ustalenie na poziomie europejskim ram 
regulujących sporządzanie i przekazywanie kwartalnych rachunków niefinansowych sektorów 
instytucjonalnych. Rachunki te umożliwią przeprowadzanie na poziomie europejskim analizy 
zachowania uczestników życia gospodarczego takich, jak gospodarstwa domowe lub 
przedsiębiorstwa. Będą one także ważnym instrumentem dla polityki pieniężnej w strefie euro 
i monitorowania polityk gospodarczych prowadzonych przez Państwa Członkowskie.

3. UWAGI DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO STANOWISKA
3.1. Uwagi ogólne

Poprawki wprowadzone do wspólnego stanowiska nie zmieniają zasadniczej treści 
wniosku. Jego wykonanie zostaje opóźnione o kilka miesięcy oraz przewiduje się 
wprowadzenie okresu przejściowego, który umożliwiłby Państwom Członkowskim 
zastosowanie się do wymaganego okresu 90 dni na przekazanie danych. Komisja nie 
zgłasza więc szczególnych zastrzeżeń do wspólnego stanowiska.
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3.2. Uwagi dotyczące poprawek zgłoszonych przez Parlament Europejski w 
pierwszym czytaniu
- poprawki przyjęte przez Komisję i ujęte we wspólnym stanowisku:
Parlament Europejski zaproponował jedną poprawkę, która ma na celu wyjaśnienie 
piątego motywu. Polega ona na uściśleniu, iż rachunki instytucji europejskich 
zostaną ujęte w rachunkach strefy której podlegają (odpowiednio - strefa euro lub 
Unia Europejska).

3.3. Nowe elementy wprowadzone przez Radę
Rada wprowadziła poprawki odnoszące się wyłącznie do art. 2 dotyczącego zasad 
przekazywania danych:
- poprawka dotycząca art. 2 ust. 2 określa, iż do czasu przekazania przez Komisję 
sprawozdania o wykonaniu rozporządzenia w jego formie pierwotnej do Parlamentu 
Europejskiego i Rady, dostarczenie bardziej szczegółowych danych nie będzie 
wymagane.
- poprawka dotycząca art. 2 ust. 3 wprowadza trzyletni okres przejściowy, 
rozpoczynający się z chwilą wejścia w życie rozporządzenia, w czasie którego 
przewidywanym terminem dla Państw Członkowskich na przekazanie danych będzie 
95 dni zamiast okresu 90 dni, który miał być stosowany po wejściu w życie 
rozporządzenia w jego formie pierwotnej. 

- poprawka dotycząca art. 2 ust. 5 przesuwa o 6 miesięcy datę pierwszego 
przekazania danych, które będą zatem dotyczyć trzeciego, a nie pierwszego kwartału 
2005 r. Ostatecznym terminem przekazania tych danych przez Państwa 
Członkowskie będzie dzień 3 stycznia 2006 r. zamiast 30 czerwca 2005 r.

Wprowadzenie powyższych poprawek pozwoli Państwom Członkowskim na 
dostosowanie się do wymogów nowego rozporządzenia nie podważając celów 
określonych w Planie działań w sprawie wymogów statystycznych Unii 
Gospodarczej i Walutowej. W związku z tym poprawki te są do przyjęcia przez 
Komisję.

4. WNIOSKI
Komisja aprobuje wspólne stanowisko przyjęte przez Radę.
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