19.7.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1287/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Ιουλίου 2003
για την εναρµόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος σε τιµές αγοράς («κανονισµóς ΑΕΕ»)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Οι πηγές καθώς και οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι κατάρτισης του ΑΕΕ πρέπει να είναι αξιόπιστες. Αυτό σηµαίνει ότι
θα πρέπει να εφαρµόζονται κατά το δυνατόν ορθές τεχνικές
σε ολοκληρωµένες και κατάλληλες βασικές στατιστικές.

(6)

Τα στοιχεία που αφορούν το ΑΕΕ πρέπει να είναι πλήρη.
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να συνεκτιµούν, επίσης, τις
δραστηριότητες που δεν δηλώνονται στις στατιστικές έρευνες ή στις φορολογικές αρχές, στις υπηρεσίες κοινωνικής
πρόνοιας ή σε άλλες διοικητικές αρχές. Η βελτίωση της
κάλυψης του ΑΕΕ προϋποθέτει τη δηµιουργία κατάλληλων
στατιστικών βάσεων και διαδικασιών αξιολόγησης, παράλληλα µε τις αναγκαίες προσαρµογές.

(7)

Η Επιτροπή, για την εκπλήρωση της αποστολής της στον
τοµέα της παροχής στοιχείων του ΑΕΕ όσον αφορά τους
ίδιους πόρους, λαµβάνει µέτρα για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας, της αξιοπιστίας και της πληρότητας του ΑΕΕ των
κρατών µελών.

(8)

Η οδηγία 89/130/EΟΚ, Eυρατόµ του Συµβουλίου, της
13ης Φεβρουαρίου 1989, για την εναρµόνιση του καθορισµού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιµές
αγοράς (5), θεσπίζει µια διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης
της συγκρισιµότητας, αξιοπιστίας και πληρότητας του ΑΕΠ
στα πλαίσια της επιτροπής ΑΕΠ, στην οποία συνεργάζονται
στενά τα κράτη µέλη και η Επιτροπή. Η εν λόγω διαδικασία
θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε, όσον αφορά τους ίδιους
πόρους, να λαµβάνεται υπόψη η χρήση του ΑΕΕ στα πλαίσια
του ΕΣΟΛ 95.

(9)

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6).

(10)

Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης 89/382/EΟΚ,
Eυρατόµ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1989, για τη
σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράµµατος των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας,
την απόφαση 2000/597/EΚ, Eυρατόµ του Συµβουλίου, της 29ης
Σεπτεµβρίου 2000, για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (2),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆εδοµένης της αύξησης του ποσοστού των ιδίων πόρων της
Κοινότητας που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν
σε τιµές αγοράς (εφεξής «ΑΕΠ τ.α») των κρατών µελών, απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση της συγκρισιµότητας, της αξιοπιστίας καθώς και της πληρότητας του ανωτέρω µακροοικονοµικού µεγέθους.

(2)

Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν επίσης σηµαντικό αναλυτικό
µέσο για το συντονισµό των εθνικών οικονοµικών πολιτικών,
καθώς και για διάφορες κοινοτικές πολιτικές.

(3)

Όσον αφορά τους ίδιους πόρους, η απόφαση 2000/597/
EΚ, Ευρατόµ αναφέρει ότι το ΑΕΠ τ.α είναι ταυτόσηµο µε
το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα σε τιµές αγοράς (εφεξής
«ΑΕΕ»), όπως ορίζεται από την Επιτροπή κατ' εφαρµογή του
ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών (εφεξής «ΕΣΟΛ 95») σύµφωνα µε τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου
1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (4).

(4)

Τα στοιχεία που αφορούν το ΑΕΕ πρέπει να είναι συγκρίσιµα. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να είναι συγκρίσιµα µόνον
εάν έχουν τηρηθεί οι συναφείς ορισµοί και λογιστικοί κανόνες του ΕΣΟΛ 95. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες αξιολόγησης και τα βασικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται προς
το παρόν, θα πρέπει να επιτρέπουν την ορθή εφαρµογή των
ορισµών και των λογιστικών κανόνων του ΕΣΟΛ 95.

(1) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.
(2) ΕΕ C 45 Ε της 25.2.2003, σ. 61.
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 12 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 58 της 28.2.2002, σ. 1).

(5) ΕΕ L 49 της 21.2.1989, σ. 26.
(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(7) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κ εφάλαιο I
Ορισµός και υπολογισµός του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος σε τιµές αγοράς
Άρθρο 1
1.
Το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα σε τιµές αγοράς (ΑΕΕ) και το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς (ΑΕγχΠ) ορίζονται
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και περιφερειακών
λογαριασµών (ΕΣΟΛ 95).
2.
Το ΑΕγχΠ είναι το τελικό αποτέλεσµα της παραγωγικής
δραστηριότητας των παραγωγικών µονάδων µονίµων κατοίκων.
Μπορεί να προσδιορισθεί µε τρεις τρόπους:
α) το ΑΕγχΠ είναι το άθροισµα της ακαθάριστης προστιθέµενης
αξίας των διαφόρων θεσµικών τοµέων ή των διαφόρων κλάδων
συν τους φόρους και µείον τις επιδοτήσεις προϊόντων (που δεν
κατανέµονται σε τοµείς και κλάδους). Είναι επίσης το εξισωτικό
µέγεθος του λογαριασµού παραγωγής της συνολικής οικονοµίας·
β) το ΑΕγχΠ είναι το άθροισµα των τελικών χρήσεων αγαθών και
υπηρεσιών από θεσµικές µονάδες µονίµους κατοίκους (πραγµατική τελική κατανάλωση και ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου), συν εξαγωγές και µείον εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών·
γ) το ΑΕγχΠ είναι το άθροισµα των χρήσεων στο λογαριασµό
δηµιουργίας εισοδήµατος του συνόλου της οικονοµίας (εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας, φόροι επί της παραγωγής και των
εισαγωγών µείον επιδοτήσεις, ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα και µεικτό εισόδηµα του συνόλου της οικονοµίας).
3.
Το ΑΕΕ αντιπροσωπεύει το συνολικό εισπραττόµενο πρωτογενές εισόδηµα των θεσµικών µονάδων µονίµων κατοίκων: εισόδηµα
εξαρτηµένης εργασίας, φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών, µείον επιδοτήσεις, εισόδηµα περιουσίας (εισπρακτέο µείον
πληρωτέο), ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα και ακαθάριστο
µεικτό εισόδηµα. Το ΑΕΕ ισούται µε το ΑΕγχΠ µείον το πληρωτέο
πρωτογενές εισόδηµα από µονάδες µονίµους κατοίκους σε µονάδες
µη µονίµους κατοίκους, συν το πρωτογενές εισόδηµα που οι µονάδες µόνιµοι κάτοικοι εισπράττουν από την αλλοδαπή.
Κ εφά λα ιο II
∆ιαβίβαση στοιχείων για το ΑΕΕ και πρόσθετες πληροφορίες
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη καταρτίζουν το ΑΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 1
στα πλαίσια των τακτικών εθνικών λογαριασµών.
2.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat), στα
πλαίσια των διαδικασιών των εθνικών τους λογαριασµών, πριν από
τις 22 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους, στοιχεία για το µακροοικονοµικό µέγεθος ΑΕΕ και τις συνιστώσες του, σύµφωνα µε τους ορισµούς που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1. Τα συνολικά ποσά του
ΑΕγχΠ και των συνιστωσών του µπορούν να παρουσιάζονται
σύµφωνα µε τις τρεις προσεγγίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2. Τα παρεχόµενα αριθµητικά στοιχεία αφορούν το
παρελθόν έτος και τις τυχόν τροποποιήσεις των αριθµητικών στοιχείων προηγούµενων ετών.
3.
Κατά την ανακοίνωση των στοιχείων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Εurostat), έκθεση σχετικά µε την ποιότητα των στοιχείων που αφορούν
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το ΑΕΕ. Στην έκθεση παρέχονται οι απαιτούµενες πληροφορίες
όσον αφορά την κατάρτιση του µακροοικονοµικού µεγέθους και
περιγράφονται ιδίως τυχόν σηµαντικές µεταβολές των χρησιµοποιούµενων διαδικασιών και βασικών στατιστικών ενώ επεξηγούνται
οι αναθεωρήσεις προηγούµενων εκτιµήσεων του ΑΕΕ. Το περιεχόµενο και η µορφή της εν λόγω έκθεσης πρέπει να ακολουθούν τις
κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat), σύµφωνα µε
τις κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζει η τελευταία και µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, κατάλογο
των διαδικασιών και των βασικών στατιστικών που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ΑΕΕ και των συνιστωσών του
σύµφωνα µε το ΕΣΟΛ 95. Τα κράτη µέλη βελτιώνουν και ενηµερώνουν τον οικείο κατάλογο σύµφωνα µε τις εν λόγω κατευθυντήριες
γραµµές.
Κεφάλαιο III
∆ιαδικασίες και έλεγχοι του υπολογισµού του ΑΕΕ
Άρθρο 4
1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή, αποκαλούµενη
«επιτροπή ΑΕΕ», την οποία αποτελούν εκπρόσωποι των κρατών
µελών και της οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.
Η προθεσµία που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή προβαίνει στην εξακρίβωση των πηγών και των
µεθόδων που χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη για τον υπολογισµό
του ΑΕΕ. Θεσπίζονται µέτρα σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
4 παράγραφος 4, ώστε να βελτιωθούν η συγκρισιµότητα, η αξιοπιστία και η πληρότητα των στοιχείων ΑΕΕ.
2. Η επιτροπή ΑΕΕ εξετάζει θέµατα τα οποία θέτει ο πρόεδρός
της είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε µετά από αίτηση εκπροσώπου κράτους µέλους, και τα οποία αφορούν την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού, και ειδικότερα:
α) τη συµµόρφωση, κάθε χρόνο, µε τους ορισµούς που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1·
β) την ετήσια εξέταση των στοιχείων που διαβιβάζονται δυνάµει
του άρθρου 2 παράγραφος 2 και των πληροφοριών που διαβιβάζονται δυνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 3, σχετικά µε τις
στατιστικές πηγές και τις διαδικασίες υπολογισµού του ΑΕΕ και
των συνιστωσών του. Η εν λόγω εξέταση ολοκληρώνεται µε την
έκδοση γνώµης της επιτροπής ΑΕΕ για την καταλληλότητα των
στοιχείων ΑΕΕ των κρατών µελών όσον αφορά τους ίδιους
πόρους, λαµβανοµένης υπόψη της αξιοπιστίας, της συγκρισιµότητας και της πληρότητας. Στη γνωµοδότηση αυτή µνηµονεύονται τα κυριότερα έγγραφα στα οποία βασίζεται η εξέταση.
Η αξιοπιστία, η συγκρισιµότητα και η πληρότητα του ΑΕΕ και
των συνιστωσών του πρέπει να αξιολογούνται µε βάση την αρχή
κόστους-ωφέλειας.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εν προκειµένω, η αρχή κόστους-ωφέλειας περιλαµβάνει την αξιολόγηση του ενδεχόµενου µεγέθους και της σηµασίας συγκεκριµένων δραστηριοτήτων ή συναλλαγών, βάσει των διαθέσιµων
πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές είναι συχνά ποιοτικές, αν
και σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι ποσοτικές. Η
Επιτροπή (Eurostat) εξετάζει τη συγκρισιµότητα όσον αφορά τη
µεταχείριση παρόµοιων περιπτώσεων από τα κράτη µέλη και
ενηµερώνει την επιτροπή ΑΕΕ για όλες τις περιπτώσεις στις
οποίες µπορεί να εφαρµοσθεί η αρχή κόστους-ωφέλειας. Με την
εφαρµογή της ανωτέρω αρχής, θα πρέπει να αποφεύγεται η
χρησιµοποίηση δυσανάλογων πόρων για τον υπολογισµό
µεγεθών άνευ σηµασίας·
γ) τη γνωµοδότηση, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4, σχετικά µε
προτάσεις της Επιτροπής που αποσκοπούν στη βελτίωση των
υπολογισµών του ΑΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της ερµηνείας των
ορισµών του ΕΣΟΛ 95, εφόσον χρειάζεται, και της ποσοτικοποίησης του αντίκτυπου των εν λόγω προτάσεων στο ΑΕΕ.

L 181/3
Άρθρο 6

Υπό την επιφύλαξη των ελέγχων που προβλέπονται από το άρθρο
19 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1150/2000 (1), εφόσον
κριθεί απαραίτητο, είναι δυνατόν να γίνονται κοινές ενηµερωτικές
επισκέψεις στα κράτη µέλη από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και
εκπροσώπους άλλων κρατών µελών σε συνεννόηση µε το επισκεπτόµενο κράτος µέλος. Η συµµετοχή των κρατών µελών στις επισκέψεις αυτές είναι προαιρετική.
Κ εφά λα ιο IV
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 7

3.
Η επιτροπή ΑΕΕ καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για τη
βελτίωση των πρακτικών των κρατών µελών όσον αφορά την κατάρτιση του ΑΕΕ, καθώς και για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών
στον εν λόγω τοµέα.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, πριν από το τέλος του 2005, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

Ασχολείται επίσης µε θέµατα που αφορούν την αναθεώρηση των
στοιχείων του ΑΕΕ, καθώς και το πρόβληµα της πληρότητας του
ΑΕΕ.

Άρθρο 8

Αν χρειάζεται, προτείνει στην Επιτροπή µέτρα για τη βελτίωση της
συγκρισιµότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων του ΑΕΕ.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
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, 15 Ιουλίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. TREMONTI

(1) ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1.

