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ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 19 april 2004
op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van de
Raad betreffende de berekening en indiening van gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld
(COM(2003) 761 definitief)
(CON/2004/14)
(2004/C 134/08)
1. Op 5 maart 2004 ontving de Europese Centrale Bank (ECB)
van de Raad van de Europese Unie een verzoek om een
advies betreffende een voorstel voor een verordening van de
Raad betreffende de berekening en indiening van gegevens
over de driemaandelijkse overheidsschuld (hierna 'de
ontwerpverordening' te noemen).
2. De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is
gebaseerd op artikel 105, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, aangezien de gegevens
die overeenkomstig de ontwerpverordening worden berekend en ingediend, de dekking van voor de monetaire
beleidsanalyse van de ECB beschikbare driemaandelijkse
overheidsgegevens uit zullen breiden. Overeenkomstig de
eerste zin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van
de ECB heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.
3. De ontwerpverordening betreft de berekening en indiening
van driemaandelijkse gegevens over overheidsschuld, zoals
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 3605/93 van de Raad
van 22 November 1993 betreffende de toepassing van het
aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (1). De ontwerpverordening wijzigt de
bestaande rapportagevereisten in de context van de procedure bij buitensporige tekorten niet.
4. De ECB verwelkomt de ontwerpverordening aangezien de
uit hoofde van deze verordening te berekenen gegevens een
aanvulling zullen vormen op de reeks statistieken inzake
driemaandelijkse overheidsfinanciën, zoals vastgelegd in het
op verzoek van de Raad Economie/Financiën door de Europese Commissie (Eurostat) in nauwe samenwerking met de
ECB opgestelde Actieplan over de statistische vereisten van
de Economische en Monetaire Unie (EMU) (hierna 'EMU
Actieplan' te noemen). Het EMU Actieplan is een antwoord
op het door de Raad Economie/Financiën op 18 januari
1999 goedgekeurde verslag van het Monetair Comité over
de informatiebehoefte in de EMU en op het tweede door de
Raad Economie/Financiën op 5 juni 2000 goedgekeurde
voortgangsverslag over de informatiebehoefte in de EMU.

(1) PB L 332 van 31.12.1993, blz. 7. Verordening, laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 351/2002.

5. De ontwerpverordening zal bijdragen aan het globale doel
een consistent systeem van driemaandelijkse rekeningen van
de overheid voor de Europese Unie en derhalve voor het
eurogebied op te stellen. Het zal een aanvulling vormen op
de bestaande reeks driemaandelijkse gegevens van de overheid, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 264/2000
van de Commissie van 3 februari 2000 tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking
tot kortetermijnstatistieken van de overheidsfinanciën (2),
Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 met betrekking tot nietfinanciële kwartaalrekeningen van de overheid (3) en Verordening (EG) nr. 501/2004 van het Europees Parlement en
de Raad van 10 maart 2004 betreffende financiële kwartaalrekeningen van de overheid (4).

6. Gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld kunnen
gemakkelijk worden geïntegreerd in het bestaande systeem
van kwartaalrekeningen van de overheid, daar de verordening stipuleert dat voor de indiening van deze gegevens
dezelfde uiterste termijn geldt (drie maanden na het einde
van het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben) als
voor de gegevens die zijn vastgelegd in de in paragraaf 5
genoemde verordeningen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 april 2004.
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

(2) PB L 29 van 4.2.2000, blz. 4.
(3) PB L 179 van 9.7.2002, blz. 1.
(4) PB L 81 van 19.3.2004, blz. 1.

