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(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

EL

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή "παρακολουθεί την
εξέλιξη της δηµοσιονοµικής κατάστασης και το ύψος του δηµοσίου χρέους στα κράτη µέλη". Η
παρακολούθηση αυτή βασίζεται σε δύο ιδίως κριτήρια: το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ή
πλεόνασµα και το δηµόσιο χρέος, και τα δύο εκφρασµένα σε ποσοστό του ΑΕΠ.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3605/931 του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 475/20002 του Συµβουλίου και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 351/20023 της
Επιτροπής, περιέχει τον ορισµό του τρέχοντος δηµόσιου χρέους στο τέλος του έτους (εφεξής
"ετήσιο δηµόσιο χρέος") που εφαρµόζεται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος.
Καθορίζει επίσης το χρονοδιάγραµµα για τη διαβίβαση στην Επιτροπή των στοιχείων για το
ετήσιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα ή πλεόνασµα και για το ετήσιο δηµόσιο χρέος.
Παρόλο που η επίσηµη εφαρµογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος βασίζεται στα
ετήσια στοιχεία για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ή πλεόνασµα και για το δηµόσιο χρέος, η
στενότερη παρακολούθηση της δηµοσιονοµικής κατάστασης στα κράτη µέλη απαιτεί την
παροχή πιο λεπτοµερών πληροφοριών, όπως τα αναλυτικά στοιχεία για τα δηµόσια έσοδα και
δαπάνες, και µε µεγαλύτερη συχνότητα. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή θέσπισαν νοµοθετικά κείµενα βάσει
των οποίων τα κράτη µέλη υποχρεούνται να καταρτίζουν και να διαβιβάζουν στην Επιτροπή
αναλυτικούς ετήσιους και τριµηνιαίους λογαριασµούς της γενικής κυβέρνησης. Ειδικότερα, ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1500/20004 της Επιτροπής µετέθεσε την ηµεροµηνία της πρώτης
διαβίβασης των λεπτοµερών στοιχείων για τις δαπάνες και τα έσοδα του ∆ηµοσίου από τον
Αύγουστο στο Μάρτιο κάθε έτους και αποσαφήνισε το περιεχόµενο των λογαριασµών του
∆ηµοσίου, ενώ ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 264/20005 της Επιτροπής και ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1221/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου6 θέσπισαν διατάξεις για
την κατάρτιση και τη διαβίβαση τριµηνιαίων στοιχείων για τους µη χρηµατοπιστωτικούς
λογαριασµούς της γενικής κυβέρνησης, περιλαµβανοµένων των τριµηνιαίων στοιχείων για το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα ή πλεόνασµα.
Η πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τους
τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς της γενικής κυβέρνησης, την οποία η
Επιτροπή ενέκρινε στις 8 Μαΐου 2003 (COM (2003) 242 τελικό), θα συµβάλει επίσης στην
αύξηση της ακρίβειας και της συχνότητας των στοιχείων για τους λογαριασµούς του
∆ηµοσίου. Η πρόταση αφορά την κατάρτιση τριµηνιαίων χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών
της γενικής κυβέρνησης, περιλαµβανοµένων των υποχρεώσεών της στο τέλος κάθε τριµήνου.
Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν θα επιτρέψουν τον υπολογισµό του δηµόσιου χρέους σε
τριµηνιαία βάση, λόγω διαφορών στους κανόνες αποτίµησης. Οι διαφορές αυτές οφείλονται
στο γεγονός ότι οι υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης που θα υπολογίζονται σύµφωνα µε
την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω αποτιµώνται σε τρέχουσες τιµές, δηλαδή σύµφωνα µε
τους κανόνες αποτίµησης του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Εθνικών και Περιφερειακών
Λογαριασµών (ΕΣΟΛ 95), ενώ το δηµόσιο χρέος που λαµβάνεται υπόψη στη διαδικασία
υπερβολικού ελλείµµατος υπολογίζεται βάσει ονοµαστικών αξιών. Κατά συνέπεια, επί του
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παρόντος δεν υπάρχει νοµοθετική πράξη για τον υπολογισµό του δηµόσιου χρέους σε
τριµηνιαία βάση.
Οι πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται στα κράτη µέλη για τον υπολογισµό του δηµόσιου
χρέους σε τριµηνιαία βάση είναι πολύ περιορισµένες, ιδίως εάν συγκριθούν µε τις
υποχρεώσεις που επιβάλλει το σχέδιο κανονισµού για τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς
λογαριασµούς της γενικής κυβέρνησης. Στην πραγµατικότητα, το δηµόσιο χρέος δεν είναι
τίποτα άλλο από ένα υποσύνολο χρηµατοπιστωτικών υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης
που υπολογίζονται µε ειδικούς κανόνες αποτίµησης.
Η συνηµµένη πρόταση της Επιτροπής ορίζει καταρχήν ρητά το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος
(άρθρο 1). Ο ρητός ορισµός του τριµηνιαίου δηµόσιου χρέους - αντί της παραποµπής στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συµβουλίου - είναι αναγκαίος εφόσον ο ορισµός που
δίνεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συµβουλίου
αναφέρεται στο "τρέχον δηµόσιο χρέος στο τέλος του έτους" και συνεπώς δεν καλύπτει τη
δυνατότητα υπολογισµού του δηµόσιου χρέους µε συχνότητα άλλη από την ετήσια. Επιπλέον,
λαµβανοµένου υπόψη του ειδικού ρόλου του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του
Συµβουλίου στην εφαρµογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, είναι προτιµότερο να
ρυθµιστεί µε χωριστή νοµοθετική πράξη η κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το
τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος. Ωστόσο, παρά τη διαφορά στη χρονική στιγµή κατά την οποία
υπολογίζεται το δηµόσιο χρέος (δηλαδή στο τέλος κάθε τριµήνου, αντί του τέλους κάθε
έτους), οι ορισµοί του τριµηνιαίου δηµόσιου χρέους και του ετήσιου δηµόσιου χρέους είναι
συνεπείς µεταξύ τους. Επιπρόσθετα, ο προτεινόµενος κανονισµός περιλαµβάνει διατάξεις που
εγγυώνται ότι οι δύο ορισµοί θα παραµείνουν συνεπείς σε περίπτωση τροποποίησης από το
Συµβούλιο του κανονισµού (ΕΚ) 3605/93, ή σε περίπτωση που η Επιτροπή προσθέσει νέες
παραποµπές στο ΕΣΟΛ 95 σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού.
Η πρόταση προβλέπει ότι, κατά γενικό κανόνα, τα τριµηνιαία στοιχεία για το δηµόσιο χρέος
πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή το αργότερο τρεις µήνες µετά το τέλος του τριµήνου
στο οποίο αναφέρονται (άρθρο 2). Η προθεσµία αυτή είναι ίδια µε εκείνη που προβλέπεται
από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 264/2000 και αριθ. 1221/2002 για τους τριµηνιαίους µη
χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς της γενικής κυβέρνησης και από την πρόταση
κανονισµού για τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς της γενικής
κυβέρνησης. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα µακρών στατιστικών σειρών, ο
προτεινόµενος κανονισµός προβλέπει ότι θα καταρτιστούν αναδροµικά στοιχεία από το
πρώτο τρίµηνο του 2000 (άρθρο 3).
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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 104 παράγραφος
14 τρίτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής7,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συµβουλίου της 22ας Νοεµβρίου 1993 για την
εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος το
οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας9,
περιέχει τον ορισµό του τρέχοντος δηµόσιου χρέους στο τέλος του έτους που
εφαρµόζεται για τους σκοπούς της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος και
καθορίζει το χρονοδιάγραµµα για τη διαβίβαση στην Επιτροπή των ετήσιων στοιχείων
για το δηµόσιο χρέος και των άλλων ετήσιων δηµοσιονοµικών στοιχείων.

(2)

Η διαθεσιµότητα δηµοσιονοµικών στοιχείων, περιλαµβανοµένων των στοιχείων για το
δηµόσιο χρέος, µε τριµηνιαία συχνότητα, έχει ουσιώδη σηµασία για την οικονοµική
ανάλυση και την αποτελεσµατική παρακολούθηση της δηµοσιονοµικής κατάστασης
στα κράτη µέλη. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 264/2000 της Επιτροπής της 3ης
Φεβρουαρίου 2000 για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του
Συµβουλίου όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές των δηµοσίων
οικονοµικών10, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1221/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 για τους τριµηνιαίους µη
χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς της γενικής κυβέρνησης11 και ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. [.../...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της [ηµεροµηνία] για
τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς της γενικής κυβέρνησης12,
ρυθµίζουν την κατάρτιση και τη διαβίβαση τριµηνιαίων στοιχείων για τους µη
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χρηµατοπιστωτικούς και τους χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς της γενικής
κυβέρνησης, αλλά δεν καλύπτουν το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος.
(3)

Για λόγους σαφήνειας, και λαµβανοµένου υπόψη του ειδικού ρόλου του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3605/93 στην εφαρµογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, η
κατάρτιση και διαβίβαση των στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος πρέπει να
ρυθµίζεται µε χωριστή νοµοθετική πράξη.

(4)

Το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος πρέπει να οριστεί µε τρόπο που να εξασφαλίζει τη
συνέπεια µε τον ορισµό του τρέχοντος δηµόσιου χρέους στο τέλος του έτους που
περιέχεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συµβουλίου. Η συνέπεια αυτή
πρέπει να διατηρείται και σε περίπτωση τροποποίησης από το Συµβούλιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 ή προσθήκης από την Επιτροπή στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 3605/93 νέων παραποµπών στο ευρωπαϊκό σύστηµα ολοκληρωµένων
λογαριασµών ("ΕΣΟΛ 95"), το οποίο θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2223/96 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί ευρωπαϊκού συστήµατος
εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας13.

(5)

Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 264/2000, αριθ. 1221/2002 και [.../...] προβλέπουν ότι τα
τριµηνιαία στοιχεία για τους µη χρηµατοπιστωτικούς και τους χρηµατοπιστωτικούς
λογαριασµούς της γενικής κυβέρνησης πρέπει να διαβιβάζονται τρεις µήνες από το
τέλος του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται. Αυτή η προθεσµία διαβίβασης είναι
επίσης κατάλληλη για τα τριµηνιαία στοιχεία για το δηµόσιο χρέος.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ορισµός του τριµηνιαίου δηµόσιου χρέους
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως "γενική κυβέρνηση" νοείται ο
δηµόσιος τοµέας όπως αυτός ορίζεται στο ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και
περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (εφεξής "ΕΣΟΛ 95"), το οποίο
θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96. Οι κωδικοί σε αγκύλες
παραπέµπουν στο ΕΣΟΛ 95.

2.

Tο τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος είναι η ονοµαστική αξία όλων των τρεχουσών
ακαθάριστων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης (S13) στο τέλος κάθε τριµήνου,
εξαιρουµένων των υποχρεώσεων των οποίων τα αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού βρίσκονται στην κατοχή της γενικής κυβέρνησης (S13).
Το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος αποτελείται από τις υποχρεώσεις της γενικής
κυβέρνησης στις ακόλουθες κατηγορίες: µετρητά και καταθέσεις (AF.2), κινητές
αξίες εκτός από µετοχές, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων
(AF.33), και δάνεια (AF.4), όπως ορίζονται στο ΕΣΟΛ 95.
Η ονοµαστική αξία τρέχουσας υποχρέωσης στο τέλος κάθε τριµήνου είναι εκείνη
που αναγράφεται επί του σχετικού τίτλου.
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Η ονοµαστική αξία µιας τιµαριθµικά αναπροσαρµοζόµενης υποχρέωσης αντιστοιχεί
στην αξία που αναγράφεται επί του σχετικού τίτλου, τροποποιηµένη κατά το ποσό
του κεφαλαίου που έχει προκύψει από την τιµαριθµική προσαρµογή στο τέλος κάθε
τριµήνου.
Οι υποχρεώσεις που είναι εκφρασµένες σε ξένο νόµισµα ή αποτελούν αντικείµενο
συµβατικών συµφωνιών ανταλλαγής από ένα ξένο νόµισµα σε ένα ή περισσότερα
άλλα ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται στα άλλα εθνικά νοµίσµατα µε την ισοτιµία
που έχει συµφωνηθεί στις σχετικές συµβάσεις· µετατρέπονται σε εθνικό νόµισµα µε
βάση την αντιπροσωπευτική ισοτιµία της αγοράς κατά την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα κάθε τριµήνου.
Οι υποχρεώσεις που είναι εκφρασµένες σε εθνικό νόµισµα και αποτελούν
αντικείµενο συµβατικών συµφωνιών ανταλλαγής σε ένα ξένο νόµισµα
µετατρέπονται στο ξένο νόµισµα µε την ισοτιµία που έχει συµφωνηθεί στις σχετικές
συµβάσεις· µετατρέπονται σε εθνικό νόµισµα µε βάση την αντιπροσωπευτική
ισοτιµία της αγοράς κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε τριµήνου.
Οι υποχρεώσεις που είναι εκφρασµένες σε ένα ξένο νόµισµα και αποτελούν
αντικείµενο συµβατικών συµφωνιών ανταλλαγής σε εθνικό νόµισµα µετατρέπονται
σε εθνικό νόµισµα µε την ισοτιµία που έχει συµφωνηθεί στις σχετικές συµβάσεις.
Άρθρο 2
Χρονοδιάγραµµα για την κατάρτιση και τη διαβίβαση των στοιχείων για το τριµηνιαίο
δηµόσιο χρέος
1.

Τα κράτη µέλη καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία για το
τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος το αργότερο τρεις µήνες µετά το τέλος του τριµήνου στο
οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.
Ενδεχόµενες αναθεωρήσεις στοιχείων για προηγούµενα τρίµηνα διαβιβάζονται
ταυτόχρονα.

2.

Η πρώτη διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος γίνεται στις
30 Ιουνίου 2004 το αργότερο.
Άρθρο 3
∆ιατάξεις για τα αναδροµικά στοιχεία

Τα αναδροµικά στοιχεία από το πρώτο τρίµηνο του 2000 και µετά διαβιβάζονται στις
31 ∆εκεµβρίου 2004 το αργότερο. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα στοιχεία αυτά µπορούν να
παρέχονται µε βάση την ακριβέστερη δυνατή εκτίµηση.
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Άρθρο 4
Τροποποιήσεις
1.

Εάν το Συµβούλιο αποφασίσει να τροποποιήσει τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3605/93,
σύµφωνα µε τους περί αρµοδιότητας και διαδικασίας κανόνες της Συνθήκης,
τροποποιεί ταυτόχρονα τον παρόντα κανονισµό προκειµένου να διατηρηθεί η
συνέπεια µεταξύ των ορισµών του τριµηνιαίου δηµόσιου χρέους και του τρέχοντος
δηµόσιου χρέους στο τέλος του έτους.

2.

Εάν η Επιτροπή προσθέσει νέες παραποµπές στο ΕΣΟΛ 95 στο άρθρο 1 παράγραφος
5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3605/93, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού
αυτού, προσθέτει ταυτόχρονα τις ίδιες νέες παραποµπές στον παρόντα κανονισµό
προκειµένου να διατηρηθεί η συνέπεια µεταξύ των ορισµών του τριµηνιαίου
δηµόσιου χρέους και του τρέχοντος δηµόσιου χρέους στο τέλος του έτους.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε όλα τα
κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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