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STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 19. apríla 2004
na žiadosť Rady Európskej únie týkajúcej sa návrhu nariadenia Rady o zostavovaní a prenose
údajov o štvrťročnom verejnom dlhu
(KOM(2003) 761 v konečnom znení)
(CON/2004/14)
(2004/C 134/08)
1. Európska centrálna banka (ECB) prijala 5. marca 2004
žiadosť Rady Európskej únie o poskytnutie stanoviska
k návrhu nariadenia Rady o zostavovaní a prenose údajov
o štvrťročnom verejnom dlhu (ďalej len „navrhované nariadenie“).
2. Právomoc ECB zaujať stanovisko je založená na článku 105
ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, nakoľko
údaje, ktoré sa budú zostavovať a prenášať v súlade s navrhovaným nariadením, rozšíria okruh štvrťročných údajov
verejnej správy, ktoré budú pre ECB dostupné na účely
analýzy menovej politiky. V súlade s prvou vetou článku
17.5 rokovacieho poriadku ECB prijala Rada guvernérov
toto stanovisko.
3. Cieľom navrhovaného nariadenia je zostavovanie a prenos
štvrťročných údajov o verejnom dlhu vymedzenom v nariadení Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý
tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (1). Navrhované nariadenie nemení existujúce požiadavky na vykazovanie v súvislosti s postupom pri
nadmernom schodku.
4. ECB víta navrhované nariadenie, pretože údaje, ktoré sa
majú podľa neho zostavovať, doplnia súbory štvrťročných
štatistík o verejných financiách predvídané v Akčnom pláne
pre štatistické požiadavky hospodárskej a menovej únie
(HMÚ) (ďalej len „akčný plán HMÚ“), ktorý na žiadosť Rady
Ecofinu vypracovala Európska komisia (Eurostat) v úzkej
spolupráci s ECB. Akčný plán HMÚ je odpoveďou na správu
Menového výboru o informačných požiadavkách v rámci
HMÚ, ktorú schválila Rada Ecofinu 18. januára 1999, a na
druhú správu o pokroku o informačných požiadavkách
v rámci HMÚ, ktorú schválila Rada Ecofinu 5. júna 2000.

(1) Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a
doplnené nariadením Komisie č. 351/2002.

5. Navrhované nariadenie prispeje k celkovému zámeru zaviesť
jednotný systém štvrťročných účtov verejnej správy za
Európsku úniu a tým aj za eurozónu. Navrhované nariadenie doplní existujúce súbory štvrťročných údajov verejnej
správy, ako sa vymedzuje v nariadení Komisie (ES)
č. 264/2000 z 3. februára 2000 o vykonávaní nariadenia
Rady (ES) č. 2223/96 týkajúceho sa krátkodobej štatistiky
verejných financií (2), v nariadení (ES) č. 1221/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 10. júna 2002 o štvrťročných
nefinančných účtoch pre verejnú správu (3) a nariadenie (ES)
č. 501/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca
2004 o štvrťročných finančných účtoch za verejnú
správu (4).
6. Keďže navrhované nariadenie stanovuje, že údaje
o štvrťročnom verejnom dlhu sa budú musieť prenášať k
rovnakému konečnému dátumu (tri mesiace po skončení
štvrťroka, ku ktorému sa údaje vzťahujú) ako údaje vymedzené v nariadeniach uvedených v odseku 5, môžu sa tieto
údaje ľahko včleniť do existujúceho systému štvrťročných
účtov verejnej správy.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. apríla 2004
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

(2) Ú. v. ES L 29, 4.2.2000, s. 4.
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