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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 24ης Μαρτίου 2006
σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση της
στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου και ορισµένων κανονισµών των ΕΚ
σχετικά µε ειδικούς στατιστικούς τοµείς
(CON/2006/18)
(2006/C 79/07)
Στις 6 Μαρτίου 2006 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη διατύπωση γνώµης σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση
2 και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου και ορισµένων κανονισµών
των ΕΚ σχετικά µε ειδικούς στατιστικούς τοµείς (εφεξής «προτεινόµενος κανονισµός»).
Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώµης βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεδοµένου ότι το περιεχόµενο του προτεινόµενου κανονισµού εµπίπτει στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της ΕΚΤ. Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο,
σύµφωνα µε το άρθρο 17.5 πρώτη περίοδος του εσωτερικού κανονισµού της ΕΚΤ.

1. Γενικές παρατηρήσεις
1.1. Η ΕΚΤ επικροτεί τις ρυθµίσεις του προτεινόµενου κανονισµού, ο οποίος σκοπεί στην κατάρτιση της κοινής
στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων της Κοινότητας (εφεξής «NACE αναθ. 2»). Η
ΕΚΤ δεν φέρει καµία αντίρρηση σε ό,τι αφορά τη νέα διάρθρωση της NACE ή το λεπτοµερή χαρακτήρα της
ονοµατολογίας.
1.2. Η ΕΚΤ στηρίζει τις αρχές στις οποίες εδράζεται η NACE αναθ. 2, και συγκεκριµένα (i) την οικονοµική πραγµατικότητα (επέκταση της ονοµατολογίας όσον φορά τους τοµείς των υπηρεσιών), (ii) τη συγκρισιµότητα µε
άλλες διεθνείς ονοµατολογίες, και ιδίως µε τη διεθνή πρότυπη βιοµηχανική ονοµατολογία όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων (ISIC) αναθ. 4, και (iii) τη συνέχεια µε την προηγούµενη ονοµατολογία. Εξάλλου, η
ΕΚΤ θεωρεί ότι ενδείκνυται η πραγµατοποίηση κάθε αναγκαίας προσπάθειας, καθώς και η θέσπιση κάθε
νοµικής διάταξης που απαιτείται, προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη συνοχή µε τις υπόλοιπες διεθνείς
ονοµατολογίες και στατιστικά πρότυπα.
1.3 Ακόµη, η ΕΚΤ επικροτεί τα µέτρα εφαρµογής τα οποία προβλέπει ο προτεινόµενος κανονισµός όσον αφορά
τις βασικές µηνιαίες, τριµηνιαίες και ετήσιες στατιστικές, και ιδίως τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές και το
δείκτη κόστους εργασίας των άρθρων 12 και 16, αντίστοιχα. Πάντως, είναι αναγκαίος ο καθορισµός των εν
λόγω µέτρων εφαρµογής και των κανόνων εφαρµογής όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας, προκειµένου να προληφθεί κάθε επιζήµια απώλεια πληροφοριών,
π.χ. διακοπές των χρονολογικών σειρών και, ως εκ τούτου, αδυναµία διασφάλισης της διαθεσιµότητας
µακρών χρονολογικών σειρών.
1.4 Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τις στατιστικές της ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάρτιση των
οποίων βασίζεται στη χρήση των πληροφοριών ανά χώρα ως κύριας πηγής, έχει ύψιστη σηµασία η ταυτόχρονη εφαρµογή στα κράτη µέλη. Ένα διαφοροποιούµενο πρόγραµµα εφαρµογής του NACE αναθ. 2 στην
ΕΕ πριν από την πλήρη υιοθέτηση της νέας ονοµατολογίας από το σύνολο των κρατών µελών και την συνακόλουθη αναθεώρηση των χρονολογικών τους σειρών θα είχε ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα και
διαθεσιµότητα των συγκεντρωτικών στατιστικών της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η ΕΚΤ
προτείνει την ενίσχυση της διατύπωσης της αιτιολογικής σκέψης 9 και του άρθρου 6 στοιχείο γ),
προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρως συντονισµένη εφαρµογή του NACE αναθ. 2 στα κράτη µέλη, καθώς
και η συνοχή των στατιστικών τοµέων.
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2. Προτάσεις διατύπωσης
Οι τροποποιήσεις τις οποίες προτείνει η ΕΚΤ παρατίθενται στο παράρτηµα της παρούσας γνώµης.
Φρανκφούρτη, 24 Μαρτίου 2006.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προτάσεις διατύπωσης

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή (1)

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (2)

Τροποποίηση 1
Αιτιολογική σκέψη 9
«Η χρήση της ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα επιβάλλει την αρωγή της Επιτροπής
από την επιτροπή στατιστικού προγράµµατος, η οποία
θεσπίστηκε µε την απόφαση 89/382/EΟΚ, Ευρατόµ του
Συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά την εξέταση των προβληµάτων
που ανακύπτουν από την εφαρµογή της NACE αναθ. 2, την
οµαλή µετάβαση από τη NACE αναθ. 1 στη NACE αναθ. 2
καθώς και την ενσωµάτωση των τροποποιήσεων στη NACE
αναθ. 2».

«Η χρήση της ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα επιβάλλει την αρωγή της Επιτροπής
από την επιτροπή στατιστικού προγράµµατος, η οποία
θεσπίστηκε µε την απόφαση 89/382/EΟΚ, Ευρατόµ του
Συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά την εξέταση των προβληµάτων
που ανακύπτουν από την εφαρµογή της NACE αναθ. 2, την
οµαλή και πλήρως συντονισµένη µετάβαση από τη NACE
αναθ. 1 στη NACE αναθ. 2 καθώς και την ενσωµάτωση των
τροποποιήσεων στη NACE αναθ. 2».

Αιτιολογική βάση — Βλέπε παράγραφο 1.4 της γνώµης
Τροποποίηση 2
Άρθρο 6 στοιχείο γ)
«µέτρα για την οµαλή µετάβαση από τη NACE αναθ. 1.1 στη
NACE αναθ. 2, ιδίως για θέµατα που αφορούν τις διακοπές
χρονολογικών σειρών, όπως η διπλή υποβολή στοιχείων και η
εκτίµηση προηγούµενων χρονολογικών σειρών.»

«µέτρα για την οµαλή και πλήρως συντονισµένη µετάβαση
από τη NACE αναθ. 1 στη NACE αναθ. 2, ιδίως για θέµατα
που αφορούν τις διακοπές χρονολογικών σειρών, όπως η διπλή
υποβολή στοιχείων και η εκτίµηση προηγούµενων χρονολογικών σειρών, και για την ταυτόχρονη εφαρµογή στα
κράτη µέλη.»

Αιτιολογική βάση — Βλέπε παράγραφο 1.4 της γνώµης
(1) Οι πλάγιοι χαρακτήρες στο κυρίως κείµενο αφορούν τα σηµεία του κειµένου, τη διαγραφή των οποίων προτείνει η ΕΚΤ.
(2) Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείµενο αφορούν τα σηµεία του κειµένου, την προσθήκη των οποίων προτείνει η ΕΚΤ.

