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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Φεβρουαρίου 1989
για την εναρµόνιση του καθορισµού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιµές αγοράς
(89/130/ΕΟΚ, Ευρατόµ)
(ΕΕ L 49 της 21.2.1989, σ. 26)

Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ.
►M1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003

L 284

σελίδα ηµεροµηνία
1

31.10.2003

Σηµείωση: Αυτή η κωδικοποιηµένη έκδοση περιέχει αναφορές στην ευρωπαϊκή λογιστική µονάδα ή/και στο Ecu, οι
οποίες, από την 1η Ιανουαρίου 1999, πρέπει να θεωρούνται ως αναφορές στο ευρώ — κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 3308/80 του Συµβουλίου (ΕΕ L 345 της 20.12.1980, σ. 1) και κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του
Συµβουλίου (ΕΕ L 162 της 19.6.1997, σ. 1)· διορθωτικό στην ΕΕ L 313 της 21.11.1998, σ. 29.
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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Φεβρουαρίου 1989
για την εναρµόνιση του καθορισµού του ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος σε τιµές αγοράς
(89/130/ΕΟΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενέργειας,
την απόφαση 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου της 24ης
Ιουνίου 1988 για το σύστηµα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (1),
και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας:
ότι η δηµιουργία ενός συµπληρωµατικού ίδιου πόρου των Κοινοτήτων, µε βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε τιµές αγοράς
των κρατών µελών, το οποίο εφεξής αναφέρεται ως «ΑΕΠ τ.α.»,
καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του συγκρίσιµου και της αξιοπιστίας του οικονοµικού αυτού µεγέθους·
ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς θα αυξήσει την
ανάγκη ύπαρξης δεδοµένων συγκρίσιµων σε διεθνές επίπεδο
σχετικά µε το οικονοµικό µέγεθος ΑΕΠ τ.α. και τις συνιστώσες
του· ότι τα δεδοµένα αυτά συνιστούν επιπλέον σηµαντικά στοιχεία ανάλυσης για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών·
ότι τα δεδοµένα για το ΑΕΠ τ.α. πρέπει να είναι συγκρίσιµα
τόσο µεθοδολογικά όσο και πρακτικά, καθώς και αντιπροσωπευτικά της οικονοµίας των κρατών µελών·
ότι, µεθοδολογικά, το συγκρίσιµο του ΑΕΠ τ.α. εξασφαλίζεται µε
την τήρηση των ορισµών και των κρατικών κανόνων λογιστικής
καταγραφής του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών (ΕΣΟΛ)·
ότι πρακτικά το συγκρίσιµο του ΑΕΠ τ.α. εξαρτάται από τις
εφαρµοζόµενες µεθόδους εκτίµησης και από τα διαθέσιµα βασικά
στοιχεία· ότι η βελτίωση του βαθµού κάλυψης του ΑΕΠ τ.α.
εξαρτάται από τις εξελίξεις των στατιστικών βάσεων και των
διαδικασιών εκτίµησης·
ότι θα πρέπει να καταρτισθεί διαδικασία επαλήθευσης και αξιολόγησης της συγκρισιµότητας και της αντιπροσωπευτικότητας
του ΑΕΠ τ.α.· ότι, για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να συσταθεί
επιτροπή, στα πλαίσια της οποίας εξασφαλίζεται στενή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής,
(1) ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 24.
(2) ΕΕ αριθ. C 187 της 18. 7. 1988, σ. 142.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΤΙΤΛΟΣ I

Ορισµός του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιµές αγοράς
Άρθρο 1
Το ΑΕΠ τ.α. ορίζεται σύµφωνα µε το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών (ΕΣΟΛ).
Το ΑΕΠ τ.α. υπολογίζεται στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε
τιµές αγοράς (κώδικας ΕΣΟΛ: N1) προστιθεµένων των αµοιβών
από εξαρτηµένη εργασία (R10) και των εισοδηµάτων από
περιουσία και επιχειρηµατική δράση (R40) που προέρχονται
από την αλλοδαπή, αφαιρουµένων δε των αντιστοίχων ροών που
καταβάλλονται στην αλλοδαπή.
Άρθρο 2
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς αντιπροσωπεύει
το τελικό αποτέλεσµα της παραγωγής των παραγωγικών µονάδων
µόνιµων κατοίκων. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές
αγοράς καθορίζεται µε παραποµπή στο ΕΣΟΛ από τρεις απόψεις:
1. Από την άποψη παραγωγής
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς (N1) είναι η
διαφορά µεταξύ της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών (Ρ10)
και της ενδιάµεσης κατανάλωσης (Ρ20) µε την προσθήκη του
ΦΠΑ που επιβάλλεται στα προϊόντα (R21) και των καθαρών
φόρων που σχετίζονται µε τις εισαγωγές, εξαιρουµένου του
φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) (R29).
2. Από την άποψη των δαπανών
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς (N1) είναι το
άθροισµα της τελικής εγχώριας κατανάλωσης των νοικοκυριών (Ρ30), των ιδιωτικών, µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων, των
δηµοσίων αρχών, των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (Ρ41), της αυξοµείωσης των αποθεµάτων (Ρ42) και της
διαφοράς µεταξύ των εξαγωγών (Ρ50) και των εισαγωγών
(Ρ60).
3. Από την άποψη των εισοδηµάτων
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς (N1) είναι το
άθροισµα της αµοιβής από εξαρτηµένη εργασία (R10), του
ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσµατος της οικονοµίας (N2)
και των φόρων που συνδέονται µε την παραγωγή και τις
εισαγωγές (R20), αφαιρουµένων των επιδοτήσεων εκµετάλλευσης (R30).
ΤΙΤΛΟΣ II

∆ιατάξεις σχετικά µε τη µέθοδο υπολογισµού και τη διαβίβαση
στοιχείων περί του ΑΕΠ τ.α.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη καταρτίζουν το ΑΕΠ τ.α. σύµφωνα µε το
άρθρο 1 στα πλαίσια των εθνικών λογαριασµών.
2.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Στατιστική
Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΣΥΕΚ), στα πλαίσια
των εθνικών τους λογαριασµών, πριν από την 1η Οκτωβρίου
εκάστου έτους, στοιχεία για το οικονοµικό µέγεθος ΑΕΠ τ.α.
και τις συνιστώσες του σύµφωνα µε τους ορισµούς του ΕΣΟΛ
που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2. Τα κράτη µέλη παρέχουν
επίσης στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο τον οποίο υπολογίσθηκε
το εν λόγω µέγεθος. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν το παρελθόν
έτος και τις τυχόν τροποποιήσεις που έγιναν στα στοιχεία των
προηγουµένων οικονοµικών ετών.
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Άρθρο 4
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (ΣΥΕΚ) σύµφωνα µε
τους κανόνες που έχει θεσπίσει σε συνεργασία µε την επιτροπή
του άρθρου 6, σταδιακά και το αργότερο εντός 18 µηνών από την
κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, κατάλογο των στατιστικών
µεθόδων και βάσεων που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό
του ΑΕΠ τ.α. και των συνιστωσών του.
Άρθρο 5
Κατά την κοινοποίηση των δεδοµένων που προβλέπονται στο
άρθρο 3, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (ΣΥΕΚ) τις
τυχόν τροποποιήσεις των στατιστικών µεθόδων και βάσεων που
χρησιµοποιούνται.
ΤΙΤΛΟΣ III

∆ιατάξεις σχετικά µε την επαλήθευση του υπολογισµού του ΑΕΠ
τ.α.
▼M1
Άρθρο 6
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο
εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (1),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

▼B
Άρθρο 7
Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 6 εξετάζει ζητήµατα που
θέτει ο πρόεδρός της, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε µετά
από σχετική αίτηση αντιπροσώπου κράτους µέλους, και τα οποία
αφορούν την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, και δη:
α) την τήρηση, κάθε χρόνο, των ορισµών που δίνονται στα άρθρα
1 και 2·
β) την ετήσια εξέταση των στοιχείων που διαβιβάζονται στα
πλαίσια του άρθρου 3 και των πληροφοριών που διαβιβάζονται
στα πλαίσια των άρθρων 4 και 5 σχετικά µε τις στατιστικές
πηγές και µεθόδους υπολογισµού του ΑΕΠ τ.α. και των
συνιστωσών του.
Ασχολείται επίσης µε θέµατα αναθεώρησης των δεδοµένων του
ΑΕΠ τ.α. και µε τα προβλήµατα της επάρκειας του ΑΕΠ τ.α.
Προτείνει, εν ανάγκη, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τη λήψη µέτρων για την αύξηση της συγκρισιµότητας και
της αντιπροσωπευτικότητας των ΑΕΠ τ.α.
ΤΙΤΛΟΣ IV

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
Άρθρο 8
Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, τα κράτη µέλη επωφελούνται οικονοµικής συνδροµής
της Κοινότητας για την εκτέλεση των εργασιών για τη βελτίωση
(1) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισµό των επιµέρους ρυθµίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184
της 17.7.1999, σ. 23).
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της συγκρισιµότητας και της αντιπροσωπευτικότητας των στοιχείων του ΑΕΠ τ.α. Το ποσό που κρίνεται αναγκαίο για τη
συνδροµή αυτή ανέρχεται σε 6 εκατοµµύρια Ecu.
ΤΙΤΛΟΣ V

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 9
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τα µέτρα που απαιτούνται για τη
συµµόρφωσή τους µε την παρούσα οδηγία εντός 12 µηνών από
την κοινοποίησή της (1).
Άρθρο 10
Η Επιτροπή υποβάλλει, πριν από τα τέλη του 1991, επ' ευκαιρία
της επανεξέτασης της απόφασης 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόµ, έκθεση
για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 11
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

(1) Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη µέλη στις 16 Φεβρουαρίου 1989.

