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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 6ης Νοεμβρίου 2012
σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές
(CON/2012/84)
(2012/C 374/02)
Εισαγωγή και νομική βάση
Στις 15 Μαΐου 2012, 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 την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (1) (εφεξής
ο «προτεινόμενος κανονισμός»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος
5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο προτεινόμενος κανονισμός 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 Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Γενικές παρατηρήσεις
Οι ευρωπαϊκές στατιστικές αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται από το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα
(ΕΣΣ) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με δύο ξεχωριστά
αλλά συμπληρωματικά νομικά πλαίσια, ενώ συνεργάζονται στενά κατά την εκτέλεση των στατιστικών τους καθη
κόντων (2). Επομένως, η ΕΚΤ επικροτεί βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο του ΕΣΣ που θα αυξήσουν την αποτελε
σματικότητά του και, ιδίως, θα το διευκολύνουν να επιτύχει ένα επίπεδο ανεξαρτησίας παρόμοιο με αυτό του
ΕΣΚΤ. Ειδικότερα, η ΕΚΤ υποστηρίζει τον στόχο της ενίσχυσης της διακυβέρνησης του ΕΣΣ με: α) την ενδυνάμωση
του ρόλου των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών (ΕΣΥ) στον συντονισμό των στατιστικών δραστηριοτήτων άλλων
εθνικών αρχών σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές υπό την αποκλειστική ευθύνη του ΕΣΣ (3)· β) την ενδυνά
μωση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των επικεφαλής των ΕΣΥ και του επικεφαλής της Eurostat (4)· γ) την
ενδυνάμωση της εφαρμογής του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές με την επιβολή στα κράτη
(1) COM(2012) 167 τελικό.
(2) Βλ. αιτιολογικές σκέψεις 7 έως 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, άρθρο 5 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), άρθρα 2α και 8α του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8) και αιτιολογική σκέψη 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
951/2009 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά
με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 269 της 14.10.2009, σ. 1). Πρβλ.
παράγραφο 1.1 της γνώμης της ΕΚΤ CON/2007/35 της 14ης Νοεμβρίου 2007 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές
στατιστικές (ΕΕ C 291 της 5.12.2007, σ. 1).
(3) Βλ. άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2 του προτεινόμενου
κανονισμού.
(4) Βλ. νέο άρθρο 5α που προστέθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του προτεινόμενου
κανονισμού. Πρβλ. άρθρα 3 και 7 της απόφασης 2012/504/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 2012 για την Eurostat
(ΕΕ L 251 της 18.9.2012, σ. 49).
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μέλη της υποχρέωσης να αναλάβουν ειδικά μέτρα πολιτικής επί τη βάσει της «δέσμευσης για την αξιοπιστία των
στατιστικών», επί του οποίου η πρόοδος πρόκειται να παρακολουθείται από την Επιτροπή (1)· και δ) την ενδυνά
μωση της πρόσβασης και της χρήσης των διοικητικών δεδομένων από τις ΕΣΥ (2).
1.

Ενισχυμένος συντονιστικός ρόλος των ΕΣΥ εντός του ΕΣΣ και συνεργασία με το ΕΣΚΤ

1.1. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό, οι ΕΣΥ «λειτουργούν … ως το αποκλειστικό σημείο επαφής της
Επιτροπής (Eurostat) για στατιστικά ζητήματα» (3) και «είναι, ιδίως, αρμόδιες σε εθνικό επίπεδο για τον
συντονισμό του στατιστικού προγραμματισμού και την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση της ποι
ότητας, τη μεθοδολογία, τη διαβίβαση των δεδομένων και την επικοινωνία σχετικά με τις δράσεις του
ΕΣΣ» (4). Η ΕΚΤ επικροτεί την προτεινόμενη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των ΕΣΥ σε εθνικό επίπεδο
καθώς αυτό θα στηρίξει την πλήρη και με τρόπο συνεκτικό παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών. Ταυτόχρονα,
η ΕΚΤ κατανοεί ότι οι εν λόγω ενισχυμένες συντονιστικές εξουσίες θα αφορούν στις «ευρωπαϊκές στατιστικές
που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται από το ΕΣΣ» (5). Η ΕΚΤ υπενθυμίζει ότι οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες (ΕθνΚΤ) που είναι μέλη του ΕΣΚΤ: α) παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές δυνάμει των άρθρων 3 και
5 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, όπως εξειδικεύονται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης
Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (6),
και β) δεν συμμετέχουν στην παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
223/2009 του Συμβουλίου, παρά το ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τα στοιχεία που παράγουν οι
ΕθνΚΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ΕΣΥ, άλλες εθνικές αρχές και την στατιστική αρχή της Ένωσης
για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών (7). Τα στατιστικά καθήκοντα που εκτελούνται μέσω του ΕΣΚΤ
συντονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του τελευταίου περιλαμ
βάνει, inter alia, την αποσαφήνιση της διάκρισης των καθηκόντων εντός του ΕΣΚΤ σχετικά με τη συλλογή και
επαλήθευση των στατιστικών πληροφοριών και την επιβολή υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων (8).
Ως εκ τούτου η ΕΚΤ αναμένει ότι οι εξουσίες συντονισμού των ΕΣΥ δεν θα αφορούν στις ευρωπαϊκές
στατιστικές που παράγονται μέσω του ΕΣΚΤ δυνάμει των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου.
1.2. Παρότι τα μέλη του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ εκπληρώνουν τις δικές τους στατιστικές υποχρεώσεις, συνεργάζονται
στενά, ιδίως σε εξειδικευμένους τομείς, ως προς τους οποίους έχουν από κοινού αρμοδιότητα όπως η
παραγωγή στατιστικών για τους εθνικούς λογαριασμούς και το ισοζύγιο πληρωμών (9). Στους εν λόγω τομείς
ευρωπαϊκών στατιστικών, για τους οποίους το ΕΣΣ και το ΕΣΚΤ είναι από κοινού αρμόδια, είναι ουσιώδες να
διατηρηθεί και να ενισχυθεί το παρόν άρτιο πλαίσιο συνεργασίας όπως εφαρμόζεται σε επίπεδο Ένωσης μέσω
της επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (10), όπως και
το αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο συνεργασίας που αντανακλά τη διάκριση των αρμοδιοτήτων σε μεμονωμένες
περιπτώσεις.
1.3. Δυνάμει του προτεινόμενου κανονισμού, οι «επικεφαλής των ΕΣΥ, στο πλαίσιο του εθνικού στατιστικού τους
συστήματος, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ενέργειες, τις στατιστικές
μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και για το περιεχόμενο και τον χρόνο δημοσιοποίησης των
στατιστικών στοιχείων και των δημοσιεύσεων για όλες τις ευρωπαϊκές στατιστικές» (11). Ενώ η ΕΚΤ επικροτεί
(1) Βλ. νέα παράγραφο 3 που προστέθηκε στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 από το άρθρο 1 παράγραφος 5
του προτεινόμενου κανονισμού.
(2) Βλ. νέο άρθρο 17α που προστέθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 από το άρθρο 1 παράγραφος 8 του προτει
νόμενου κανονισμού.
(3) Βλ. άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1
παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού.
(4) Βλ. άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1
παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού.
(5) Βλ. αιτιολογική σκέψη 6 του προτεινόμενου κανονισμού.
(6) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8. Πρβλ. παράγραφο 1.2 της γνώμης της ΕΚΤ CON/2007/35.
(7) Βλ. αιτιολογική σκέψη 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η εθνική νομοθεσία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να
αναθέτει σε μεμονωμένες ΕθνΚΤ, στην έκταση που αυτό συνάδει με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους του ΕΣΚΤ, την
παραγωγή εθνικών στατιστικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών στατιστικών προγραμμάτων και
συλλέγονται κανονικά μέσω του ΕΣΣ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.
(8) Βλ. αιτιολογική σκέψη 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.
(9) Βλ. άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού
συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1). Βλ. επίσης
αιτιολογική σκέψη 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών
και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 23). Βλ. επίσης κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2004/15 της 16ης
Ιουλίου 2004 σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τομέα
του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων (ΕΕ L 354 της
30.11.2004, σ. 34).
(10) Βλ. απόφαση του Συμβουλίου 91/115/ΕΟΚ για τη σύσταση επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπι
στωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 19).
(11) Βλ. νέο άρθρο 5α που εισήχθη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 από το άρθρο 1 παράγραφος 3 του προτεινόμενου
κανονισμού.
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την προτεινόμενη ενίσχυση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των επικεφαλής των ΕΣΥ σχετικά με δραστη
ριότητες που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο εντός του ΕΣΣ, η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι ο βελτιωμένος
συντονιστικός ρόλος τους δεν θίγει εκτέλεση από τις ΕθνΚΤ των στατιστικών τους καθηκόντων δυνάμει του
καταστατικού του ΕΣΚΤ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 που ενισχύεται από τις εγγυήσεις ανεξαρ
τησίας που εξειδικεύονται στο άρθρο 130 της Συνθήκης και στο άρθρο 7 του καταστατικού του ΕΣΚΤ.
1.4. Συνεπώς, η ΕΚΤ συνιστά να εισαχθούν συντακτικές διευκρινίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο προτει
νόμενος κανονισμός σέβεται τον θεσμικό διαχωρισμό ανάμεσα στο ΕΣΣ και το ΕΣΚΤ. Επιπλέον, πρέπει να
αναγνωρίζει την ανάγκη για πρόσφορη συνεργασία που επιτρέπει στα δύο συστήματα να εκτελούν κατά τον
καλύτερο τρόπο τις συμπληρωματικές λειτουργίες τους αναφορικά με την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών (1).
2.

Βελτίωση της πρόσβασης και της χρήσης διοικητικών δεδομένων από τις ΕΣΥ

2.1. Δυνάμει του προτεινόμενου κανονισμού, οι ΕΣΥ, οι άλλες στατιστικές αρχές και η Επιτροπή (Eurostat) «έχουν
δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, αμέσως και δωρεάν, όλων των διοικητικών μητρώων, καθώς και ενσωμά
τωσής τους σε στατιστικές, στο βαθμό που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση
ευρωπαϊκών στατιστικών» (2). Η ΕΚΤ σημειώνει ότι η εισαγωγή των εννοιών των «διοικητικών μητρώων» [η
οποία ήταν προηγουμένως «πηγές διοικητικών δεδομένων» (3)]και της πρόσβασης που είναι διαθέσιμη «αμέσως
και δωρεάν» ενδεχομένως να απαιτούν περαιτέρω διευκρίνιση. Καθώς η ΕΚΤ έχει ήδη σημειώσει (4), η πρό
σβαση σε δημόσια μητρώα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες που εκδίδουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς τους (5).
2.2. Περαιτέρω, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προβλέπουν ότι «οι ΕΣΥ και η Επιτροπή (Eurostat) εκφράζουν
γνώμη και μετέχουν στον αρχικό σχεδιασμό, τη μετέπειτα ανάπτυξη και τη διακοπή των διοικητικών μητρώων
που καταρτίζονται και διατηρούνται από άλλους φορείς» και ότι «έχουν το δικαίωμα να συντονίζουν τις
δραστηριότητες τυποποίησης των διοικητικών μητρώων που συνδέονται με την παραγωγή στατιστικών δεδο
μένων» (6). Η ΕΚΤ επικροτεί τις προτεινόμενες αλλαγές, οι οποίες, εφόσον εφαρμοστούν σύμφωνα με τις
γενικές αρχές της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων αυτών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (7),
θα διευκόλυναν το ΕΣΣ να κάνει καλύτερη χρήση των πηγών στατιστικών δεδομένων ώστε να επιτυγχάνεται
αύξηση της αποτελεσματικότητας, μείωση της επιβάρυνσης από την παροχή στοιχείων και βελτίωση της
ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών που παράγονται από το ΕΣΣ. Ωστόσο, η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν την αρχή της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας
που προκύπτει από το άρθρο 130 της Συνθήκης και το άρθρο 7 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και την
υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 37 του καταστατικού του
ΕΣΚΤ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η διευκρίνιση αναφορικά με την δυνατότητα πρόσβασης από τις ΕΣΥ και
την Επιτροπή στα διοικητικά μητρώα που τηρούν τα μέλη του ΕΣΚΤ, ειδικότερα στα διοικητικά μητρώα που
σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ (8).
Όπου η ΕΚΤ υποδεικνύει τροποποίηση του προτεινόμενου κανονισμού, το παράρτημα περιλαμβάνει συγκεκριμένες
προτάσεις διατύπωσης συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία.
Φρανκφούρτη, 6 Νοεμβρίου 2012.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

(1) Βλ. τροποποιήσεις 1, 2 και 4 έως 6 στο παράρτημα της παρούσας γνώμης.
(2) Βλ. νέο άρθρο 17α παράγραφος 1 που προστέθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 από το άρθρο 1 παράγραφος 8
του προτεινόμενου κανονισμού.
(3) Βλ. άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 που διαγράφηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 10 του προτεινόμενου
κανονισμού.
(4) Βλ. παράγραφο 1.4 της γνώμης της ΕΚΤ CON/2007/35.
(5) Ήδη απαιτούνται από τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Συμβουλίου. Βλ.
τροποποιήσεις 3 και 7 στο παράρτημα της παρούσας γνώμης.
(6) Βλ. νέο άρθρο 17α παράγραφος 2 που εισήχθη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 από το άρθρο 1 παράγραφος 8 του
προτεινόμενου κανονισμού.
(7) Βλ. άρθρο 5 παραγράφους 3-4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(8) Βλ. τροποποίηση 7 στο παράρτημα της παρούσας γνώμης.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προτάσεις διατύπωσης
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 1
Αιτιολογική σκέψη 9
«(9) Ακόμη, ο συντονιστικός ρόλος που αποδίδεται ήδη στις
ΕΣΥ θα πρέπει να αποσαφηνιστεί όσον αφορά το πεδίο
εφαρμογής του, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματι
κότερος συντονισμός των στατιστικών δραστηριοτήτων
σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης
της ποιότητας.»

«(9) Ακόμη, ο συντονιστικός ρόλος που αποδίδεται ήδη στις
ΕΣΥ αναφορικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές που
παράγονται μέσω του ΕΣΣ θα πρέπει να αποσαφηνιστεί
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του, έτσι ώστε να
επιτευχθεί αποτελεσματικότερος συντονισμός των στατι
στικών δραστηριοτήτων εντός του ΕΣΣ σε εθνικό επί
πεδο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της ποι
ότητας.»

Αιτιολογία
Βλ. τροποποίηση 2.
Τροποποίηση 2
Νέα αιτιολογική σκέψη 9α
«(9α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
223/2009 και το άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμ
βρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε
ζα (*), το ΕΣΣ και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρι
κών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) συνεργάζονται στενά προκει
μένου να εξασφαλίσουν πλήρεις και συνεκτικές
ευρωπαϊκές στατιστικές που παράγονται από τα
δύο στατιστικά συστήματα στους τομείς των αρμο
διοτήτων τους σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμ
ματα εργασίας τους. Οι ειδικοί τομείς συνεργασίας
περιλαμβάνουν τις στατιστικές των εθνικών λογα
ριασμών και του ισοζυγίου πληρωμών, καθώς και
την παροχή συμβουλών προς την Επιτροπή για τις
στατιστικές που αφορούν στη διαδικασία υπερβολι
κού ελλείμματος.
_____________
(*) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.»

[δεν υπάρχει κείμενο]

Αιτιολογία
Σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και (ΕΚ) αριθ. 2533/98 οι ευρωπαϊκές στατιστικές αναπτύσσονται,
παράγονται και διαδίδονται από το ΕΣΣ και το ΕΣΚΤ δυνάμει δύο ξεχωριστών αλλά συμπληρωματικών νομικών πλαισίων.
Καθώς αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, τα μέλη του ΕΣΚΤ δεν συμμετέχουν
στην παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Παρόλα αυτά, το ΕΣΣ και το
ΕΣΚΤ συνεργάζονται στενά εξασφαλίζοντας ότι το καθένα από αυτά εκτελεί τα δικά του στατιστικά καθήκοντα. Ειδικότερα,
μια ΕθνΚΤ μπορεί να συμφωνήσει με την στατιστική αρχή της Ένωσης, ότι, εντός των πεδίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων
τους και υπό την επιφύλαξη των εθνικών διακανονισμών, οι ΕΣΥ, οι άλλες εθνικές αρχές και η στατιστική αρχή της Ένωσης
μπορούν αμέσως ή εμμέσως να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που παράγει η ΕθνΚΤ για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αντανακλούν τις εν λόγω υπάρχουσες ρυθμίσεις.
Τροποποίηση 3
Αιτιολογικές σκέψεις 10 και 11
«(10) Για να μειωθεί η επιβάρυνση για τις στατιστικές αρχές
και τους απαντώντες, οι ΕΣΥ και οι άλλες εθνικές αρχές
θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης
των διοικητικών μητρώων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
τα οποία συμπληρώνονται σε ηλεκτρονική μορφή, αμέ
σως και δωρεάν, καθώς και ενσωμάτωσης των μητρώων
αυτών στις στατιστικές.

«(10) Για να μειωθεί η επιβάρυνση για τις στατιστικές αρχές
και τους απαντώντες, οι ΕΣΥ και οι άλλες εθνικές αρχές
θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης
των διοικητικών μητρώων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
τα οποία συμπληρώνονται σε ηλεκτρονική μορφή, αμέ
σως και δωρεάν, καθώς και ενσωμάτωσης των μητρώων
αυτών στις στατιστικές.
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Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(11) Θα πρέπει ακόμη να ζητείται η γνώμη των ΕΣΥ σε
πρώιμο στάδιο για τον σχεδιασμό νέων διοικητικών
μητρώων, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν δεδομένα
για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για τις σχεδιαζό
μενες αλλαγές ή την κατάργηση υφιστάμενων διοικητι
κών πηγών δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν
τα σχετικά μεταδεδομένα από τους ιδιοκτήτες των διοι
κητικών δεδομένων και να συντονίζουν τις δραστηριότη
τες τυποποίησης των διοικητικών μητρώων που συνδέο
νται με την παραγωγή στατιστικών στοιχείων.»

(11) Θα πρέπει ακόμη να ζητείται η γνώμη των ΕΣΥ σε
πρώιμο στάδιο για τον σχεδιασμό νέων διοικητικών
μητρώων, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν δεδο
μένα για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για τις σχε
διαζόμενες αλλαγές ή την κατάργηση υφιστάμενων διοι
κητικών πηγών δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να λαμβά
νουν τα σχετικά μεταδεδομένα από τους ιδιοκτήτες των
διοικητικών δεδομένων και να συντονίζουν τις δραστη
ριότητες τυποποίησης των διοικητικών μητρώων που
συνδέονται με την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Η
εκ μέρους των ΕΣΥ και των άλλων εθνικών αρχών
άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με την πρόσβαση, τη
χρήση, την τυποποίηση, τον αρχικό σχεδιασμό, τη
μετέπειτα ανάπτυξη και την κατάργηση των διοικη
τικών μητρώων του ΕΣΚΤ δεν πρέπει να θίγει την
εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που εξειδικεύο
νται στο άρθρο 127 της Συνθήκης και τις εγγυήσεις
για την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών δυνά
μει των άρθρων 130 και 282 παράγραφος 3 της
Συνθήκης και του άρθρου 7 του καταστατικού
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.»

Αιτιολογία
Βλ. τροποποίηση 7.
Τροποποίηση 4
Άρθρο 1 παράγραφος 2
«(2)
Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:

«(2)
Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:

“1.
Η εθνική στατιστική υπηρεσία που ορίζεται από κάθε
κράτος μέλος ως φορέας αρμόδιος για τον συντονισμό όλων
των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο
σχετικά με την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρω
παϊκών στατιστικών (η ΕΣΥ) λειτουργεί από την άποψη αυτή
ως το αποκλειστικό σημείο επαφής της Επιτροπής (Eurostat)
για στατιστικά ζητήματα.

“1.
Η εθνική στατιστική υπηρεσία που ορίζεται από κάθε
κράτος μέλος ως φορέας αρμόδιος για τον συντονισμό όλων
των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο
σχετικά με την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρω
παϊκών στατιστικών σε εθνικό επίπεδο δυνάμει του παρό
ντος κανονισμού (η ΕΣΥ) λειτουργεί από την άποψη αυτή ως
το αποκλειστικό σημείο επαφής της Επιτροπής (Eurostat) για
στατιστικά ζητήματα.

Η αρμοδιότητα της ΕΣΥ όσον αφορά τον συντονισμό καλύπτει
όλες τις άλλες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την
ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στα
τιστικών. Η ΕΣΥ είναι, ιδίως, αρμόδια σε εθνικό επίπεδο για τον
συντονισμό του στατιστικού προγραμματισμού και την υπο
βολή εκθέσεων, την παρακολούθηση της ποιότητας, τη μεθο
δολογία, τη διαβίβαση των δεδομένων και την επικοινωνία
σχετικά με τις δράσεις του ΕΣΣ.”»

Η αρμοδιότητα της ΕΣΥ όσον αφορά τον συντονισμό καλύπτει
όλες τις άλλες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την
ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών
στατιστικών που παράγονται δυνάμει του παρόντος κανονι
σμού. Η ΕΣΥ είναι, ιδίως, αρμόδια σε εθνικό επίπεδο για τον
συντονισμό του στατιστικού προγραμματισμού και την υπο
βολή εκθέσεων, την παρακολούθηση της ποιότητας, τη μεθο
δολογία, τη διαβίβαση των δεδομένων και την επικοινωνία
σχετικά με τις δράσεις του ΕΣΣ και συνεργάζεται με την
αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) προκειμένου
να εξασφαλίζεται η παραγωγή πλήρων και συνεκτικών
ευρωπαϊκών στατιστικών μέσω του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ
στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους.”»

Αιτιολογία
Βλ. τροποποίηση 2.
Τροποποίηση 5
Άρθρο 1 παράγραφος 3
«(3)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 5α:

«(3)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 5α:

“Άρθρο 5α

“Άρθρο 5α

Επικεφαλής των ΕΣΥ

Επικεφαλής των ΕΣΥ
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Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.
Οι επικεφαλής των ΕΣΥ, στο πλαίσιο του εθνικού στατι
στικού τους συστήματος, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για
τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ενέργειες, τις στατιστικές
μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και για το
περιεχόμενο και τον χρόνο δημοσιοποίησης των στατιστικών
στοιχείων και των δημοσιεύσεων για όλες τις ευρωπαϊκές στα
τιστικές. Εξουσιοδοτούνται να αποφασίζουν σχετικά με όλα τα
θέματα που αφορούν την εσωτερική διαχείριση της ΕΣΥ.
Συντονίζουν τις στατιστικές δραστηριότητες όλων των εθνικών
αρχών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Οι επικεφαλής των ΕΣΥ
κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών ενεργούν ανεξάρτητα·
δεν επιζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από οποιαδήποτε
κυβέρνηση ή άλλο θεσμικό όργανο, φορέα, υπηρεσία ή οργα
νισμό· απέχουν από οποιαδήποτε πράξη είναι ασυμβίβαστη με
την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.”»

1.
Οι επικεφαλής των ΕΣΥ, στο πλαίσιο του εθνικού στατι
στικού τους συστήματος, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για
τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ενέργειες, τις στατιστικές
μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και για το
περιεχόμενο και τον χρόνο δημοσιοποίησης των στατιστικών
στοιχείων και των δημοσιεύσεων για όλες τις ευρωπαϊκές στα
τιστικές που παράγονται δυνάμει του παρόντος κανονι
σμού. Εξουσιοδοτούνται να αποφασίζουν σχετικά με όλα τα
θέματα που αφορούν την εσωτερική διαχείριση της ΕΣΥ.
Συντονίζουν τις στατιστικές δραστηριότητες όλων των εθνικών
αρχών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών που παράγονται μέσω
του ΕΣΣ. Επιπλέον, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες
ΕθνΚΤ για ζητήματα σχετικά με την παραγωγή ευρωπαϊ
κών στατιστικών κοινών για το ΕΣΣ και το ΕΣΚΤ. Οι
επικεφαλής των ΕΣΥ κατά την άσκηση των καθηκόντων
αυτών ενεργούν ανεξάρτητα· δεν επιζητούν ούτε λαμβάνουν
οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλο θεσμικό όργανο,
φορέα, υπηρεσία ή οργανισμό· απέχουν από οποιαδήποτε
πράξη είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των καθηκόντων
αυτών.”»

Αιτιολογία
Βλ. τροποποίηση 2.
Τροποποίηση 6
Άρθρο 1 παράγραφος 5
«(5)
Στο άρθρο 11, προστίθεται η ακόλουθη παράγρα
φος 3:

«(5)
Στο άρθρο 11, προστίθεται η ακόλουθη παράγρα
φος 3:

“3.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για
την εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής αποβλέποντας στη
διατήρηση της αξιοπιστίας των στατιστικών. Για τον σκοπό
αυτό, κάθε κράτος μέλος, εκπροσωπούμενο από την κυβέρνησή
του, υπογράφει και εφαρμόζει ‘δέσμευση για την αξιοπιστία
των στατιστικών’, βάσει της οποίας αναλαμβάνει συγκεκριμένες
υποχρεώσεις πολιτικής για την εφαρμογή του κώδικα και για
τη δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου διασφάλισης της ποι
ότητας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαξιολογήσεων και
των βελτιωτικών δράσεων. Η δέσμευση προσυπογράφεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

“3.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για
την εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής αποβλέποντας στη
διατήρηση της αξιοπιστίας των στατιστικών στη συμβολή
τους στις ευρωπαϊκές στατιστικές που παράγονται από
το ΕΣΣ. Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος, εκπροσω
πούμενο από την κυβέρνησή του, υπογράφει και εφαρμόζει
‘δέσμευση για την αξιοπιστία των στατιστικών’, βάσει της
οποίας αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις πολιτικής για
την εφαρμογή του κώδικα και για τη δημιουργία ενός εθνικού
πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοαξιολογήσεων και των βελτιωτικών δράσεων. Η
δέσμευση προσυπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι εν λόγω αναλήψεις υποχρεώσεων θα παρακολουθούνται
τακτικά από την Επιτροπή βάσει των ετήσιων εκθέσεων που
αποστέλλουν τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την
υλοποίηση των εν λόγω δεσμεύσεων εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.”»

Οι εν λόγω αναλήψεις υποχρεώσεων θα παρακολουθούνται
τακτικά από την Επιτροπή βάσει των ετήσιων εκθέσεων που
αποστέλλουν τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την
υλοποίηση των εν λόγω δεσμεύσεων εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.”»

Αιτιολογία
Βλ. τροποποίηση 2.
Τροποποίηση 7
Άρθρο 1 παράγραφος 8
«(8)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 17α:

«(8)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 17α:

“Άρθρο 17α

“Άρθρο 17α

Πρόσβαση, χρήση και ενσωμάτωση των διοικητικών μητρώων

Πρόσβαση, χρήση και ενσωμάτωση των διοικητικών μητρώων

1.
Αποσκοπώντας στη μείωση της επιβάρυνσης για τους
απαντώντες, οι ΕΣΥ, οι άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται
στο άρθρο 4 και η Επιτροπή (Eurostat) έχουν δικαίωμα πρό
σβασης και χρήσης, αμέσως και δωρεάν, όλων των διοικητικών
μητρώων, καθώς και ενσωμάτωσής τους σε στατιστικές, στο
βαθμό που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή και
τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών.

1.
Αποσκοπώντας στη μείωση της επιβάρυνσης για τους
απαντώντες, οι ΕΣΥ, οι άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται
στο άρθρο 4 και η Επιτροπή (Eurostat) έχουν δικαίωμα πρό
σβασης και χρήσης, αμέσως και δωρεάν, όλων των διοικητικών
μητρώων, καθώς και ενσωμάτωσής τους σε στατιστικές, στο
βαθμό που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή και
τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών που παράγονται δυνάμει
του παρόντος κανονισμού.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

2.
Οι ΕΣΥ και η Επιτροπή (Eurostat) εκφράζουν γνώμη και
μετέχουν στον αρχικό σχεδιασμό, τη μετέπειτα ανάπτυξη και τη
διακοπή των διοικητικών μητρώων που καταρτίζονται και δια
τηρούνται από άλλους φορείς, διευκολύνοντας με τον τρόπο
αυτόν την περαιτέρω χρήση των μητρώων αυτών για στατιστι
κούς σκοπούς. Έχουν το δικαίωμα να συντονίζουν τις δραστη
ριότητες τυποποίησης των διοικητικών μητρώων που συνδέο
νται με την παραγωγή στατιστικών δεδομένων.

2.
Οι ΕΣΥ και η Επιτροπή (Eurostat) εκφράζουν γνώμη και
μετέχουν στον αρχικό σχεδιασμό, τη μετέπειτα ανάπτυξη και τη
διακοπή των διοικητικών μητρώων που καταρτίζονται και δια
τηρούνται από άλλους φορείς, διευκολύνοντας με τον τρόπο
αυτόν την περαιτέρω χρήση των μητρώων αυτών για στατιστι
κούς σκοπούς. Έχουν το δικαίωμα να συντονίζουν τις δραστη
ριότητες τυποποίησης των διοικητικών μητρώων που συνδέο
νται με την παραγωγή στατιστικών δεδομένων.

3.
Η πρόσβαση και η συμμετοχή των ΕΣΥ, των άλλων εθνι
κών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat), δυνάμει των παρα
γράφων 1 και 2, περιορίζεται στα διοικητικά μητρώα του
δικού τους αντίστοιχου διοικητικού συστήματος.

3.
Οι πρακτικές ρυθμίσεις και οι προϋποθέσεις για την
επίτευξη της αποτελεσματικής πρόσβασης καθορίζονται
κατά περίπτωση από κάθε κράτος μέλος και την Επιτρο
πή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.
Αναφορικά με τα διοικητικά μητρώα που καταρτίζονται
και διατηρούνται από το ΕΣΚΤ, η άσκηση εκ μέρους των
ΕΣΥ, των άλλων εθνικών αρχών και της Επιτροπής (Euro
stat) των δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 αρμοδιοτήτων
δεν θίγουν την εκτέλεση των καθηκόντων που εξειδικεύο
νται στο άρθρο 127 της Συνθήκης και τις εγγυήσεις για
την ανεξαρτησία και το επαγγελματικό απόρρητο των
κεντρικών τραπεζών που προβλέπονται στα άρθρα 130
και 282 παράγραφος 3 της Συνθήκης και στα άρθρα 7
και 37 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά
πεζας.

4.
Οι ΕΣΥ λαμβάνουν τα σχετικά μεταδεδομένα από τους
ιδιοκτήτες των διοικητικών μητρώων που χρησιμοποιούνται για
στατιστικούς σκοπούς.
5.
Οι ΕΣΥ και οι ιδιοκτήτες των διοικητικών μητρώων δημι
ουργούν τους αναγκαίους μηχανισμούς συντονισμού.”»

34.
Η πρόσβαση και η συμμετοχή των ΕΣΥ, των άλλων
εθνικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat), δυνάμει των
παραγράφων 1, και 2 και 3, περιορίζεται στα διοικητικά
μητρώα του δικού τους αντίστοιχου διοικητικού συστήματος.
45.
Οι ΕΣΥ λαμβάνουν τα σχετικά μεταδεδομένα από τους
ιδιοκτήτες των διοικητικών μητρώων που χρησιμοποιούνται για
στατιστικούς σκοπούς.
56.
Οι ΕΣΥ και οι ιδιοκτήτες των διοικητικών μητρώων
δημιουργούν τους αναγκαίους μηχανισμούς συντονισμού.”»
Αιτιολογία
Οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση στα δημόσια μητρώα πρέπει να εξακολουθήσουν να καθορίζονται από τους κανόνες που
εκδίδονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στους αντίστοιχους τομείς των αρμοδιοτήτων τους, καθώς απαιτείται από τη
δεύτερη παράγραφο του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Τέτοιοι κανόνες μπορούν ιδίως να καταστήσουν
σαφείς τις έννοιες «διοικητικά μητρώα» καθώς και «αμέσως και δωρεάν».
Επιπλέον, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναφορικά με την πρόσβαση στα δημόσια αρχεία δεν πρέπει να θίγουν την
εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ δυνάμει του άρθρου 127 της Συνθήκης και την αρχή της ανεξαρτησίας των κεντρικών
τραπεζών, καθώς και την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου δυνάμει του άρθρου 130 της Συνθήκης και
των άρθρων 7 και 37 του καταστατικού του ΕΣΚΤ. Ως εκ τούτου, απαιτείται διευκρίνιση αναφορικά με την ενδεχόμενη
πρόσβαση των ΕΣΥ και της Επιτροπής στα διοικητικά μητρώα που διατηρεί το ΕΣΚΤ, ιδίως στα διοικητικά μητρώα σχετικά
με την εκτέλεση των σχετικών με το ΕΣΚΤ καθηκόντων.
(1) Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως
κείμενο αφορά τα σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει η ΕΚΤ.
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