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Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
kohta, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95
(CON/2008/12)
(2008/C 70/01)
Sissejuhatus ja õiguslik alus
7. veebruaril 2008 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses
ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 ( 1)
(edaspidi „ettepanek määruse kohta”).
EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel
taandel. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga
kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused
1. EKP toetab määruse kohta tehtud ettepanekut, mis peaks parandama Euroopa kaubandusstatistika kvaliteeti, võrreldavust ja õigeaegsust ning võimaldama parema seose ettevõtlusstatistikaga. Liikmesriikides
kasutatakse väliskaubanduse statistikat ka maksebilansi ja riigi arvepidamise statistika koostamise allikana
ning riigi andmeedastusel euroala maksebilansi ja euroala kontode jaoks, mis on EKP ülesanne.
2. EKP täheldab, et ettepandud määruse kohaselt peavad liikmesriigid koostama ja Euroopa Ühenduste
Komisjonile edastama ainult andmed järgmise kohta: i) impordi puhul lõppsihtkohaks olev liikmesriik, ii)
ekspordi puhul tegelik ekspordiliikmesriik, ja iii) tehingu liik, kui need on kättesaadavad tolliasutustes
hoitavatest tollideklaratsioonidest (2). Samuti on liikmesriigid kohustatud edastama teise liikmesriigiga
seotud ekspordi- või impordiandmed pärast seda, kui nende liikmesriikide tolliasutused on loonud võimaluse asjakohaste andmete elektrooniliseks vahetuseks (3). EKP märgib, et eespool osutatud andmed on
olulised punktis 1 osutatud euroala statistika kõrge kvaliteedi tagamiseks ja soovitab vastavad muudatused
ühenduse tolliseadustikus (4) ja ELi tolliasutuste andmevahetuse süsteemis viivitamata sisse viia, et vältida
andmete kvaliteedi halvenemise riski.
(1)
(2)
(3)
(4)

KOM(2007) 653 lõplik.
Vt ettepandud määruse artikli 6 lõiget 5.
Vt ettepandud määruse artikli 7 lõiget 3.
Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302,
19.10.1992, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).
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3. Nagu märgitud ka eelmises arvamuses, (1) jagab EKP Euroopa Parlamendi huvi euro rahvusvahelise tähtsuse jälgimises. Selles osas toetab EKP eelkõige ettepandud määruse artikli 6 lõiget 3, mille kohaselt tuleb
kaubandusstatistika koostamisel esitada jaotused kaupade ekspordi ja impordi eest esitatud arvete vääringute kohta EL-väliste riikide osas. EKP jälgib euro euroalavälist kasutust ja avaldab igaaastase ülevaate euro
rahvusvahelise tähtsuse kohta, sealhulgas eraldi osa euro kasutuse kohta rahvusvahelises kaubanduses.
Euro rahvusvahelises tähtsuses esineb selge regionaalne mõõde; eelkõige ilmneb see ELis. Makromajanduslikes projektsioonides kasutab EKP samuti põhiallikana väliskaubanduse jaotusi vääringute kaupa, mida
kasutatakse hinnastabiilsuse analüüsimiseks, kuna sellest tuleneb teave vahetuskursside liikumiste mõju
ulatuse kohta impordi ja riigisiseselt toodetud kaupade hindadele.
4. EKP toetab ettepandud määrusega kaasnevat kavandatud statistikaaruandluse koormuse vähendamist
majandussubjektidele ja haldusandmete paremat kasutust.
5. EKP leiab, et ettepandud määrus võib tingida Intrastati aruandluse muudatusi, mis on kehtestatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91 kehtetuks tunnistamise
kohta, (2) ning soovitab neid muudatusi viivitamata kaaluda.

Frankfurt Maini ääres, 3. märts 2008.
EKP president
Jean-Claude TRICHET

(1) EKP 1. detsembri 2003. aasta arvamus CON/2003/26, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb ühenduse statistikat maksebilansi, rahvusvahelise teenustekaubanduse
ja välismaiste otseinvesteeringute osas (KOM(2003) 507 lõplik) (ELT C 296, 6.12.2003, lk. 5)
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( ) ELT L 102, 7.4.2004, lk 1.

