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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

Στις 7 Μαρτίου 1997 η Eurostat δηµοσίευσε το πρώτο σύνολο εναρµονισµένων
δεικτών τιµών καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) όπως απαιτείται από το άρθρο 5 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου. Καθορίστηκαν
Εν∆ΤΚ για διεθνείς συγκρίσεις του πληθωρισµού των τιµών καταναλωτή, οι οποίοι
αποτελούν τη βάση των δεικτών τιµών καταναλωτή της Νοµισµατικής Ένωσης
(∆ΤΚΝΕ) που χρησιµοποιούνται, µεταξύ άλλων, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα για την παρακολούθηση του πληθωρισµού στην Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση.

2.

Οι Εν∆ΤΚ αποτελούν την καλύτερη στατιστική βάση για διεθνείς συγκρίσεις του
πληθωρισµού των τιµών καταναλωτή και έχει σηµειωθεί πολύ σηµαντική πρόοδος
στην εναρµόνιση των µεθοδολογιών.

3.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου, η Επιτροπή έχει
εκδώσει µέχρι στιγµής 13 λεπτοµερείς κανονισµούς που θεσπίζουν ειδικά µέτρα
εφαρµογής, τα οποία διέπουν την παραγωγή των Εν∆ΤΚ.

4.

Το προτεινόµενο σχέδιο κανονισµού του Συµβουλίου για τη χρονική κάλυψη της
τιµοληψίας των Εν∆ΤΚ περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα εργασίας των Εν∆ΤΚ και
στο στατιστικό πρόγραµµα της Επιτροπής για τα έτη 2004 και 2005 (θέµα 55).

5.

Σκοπός του προτεινόµενου κανονισµού του Συµβουλίου είναι η θέσπιση ελάχιστων
προτύπων για τη χρονική κάλυψη της τιµοληψίας των Εν∆ΤΚ, προκειµένου να
βελτιωθεί η συγκρισιµότητα, η αξιοπιστία και η καταλληλότητα των ΕνΤ∆Κ.

6.

Το άρθρο 8 του κανονισµού 2494/95 του Συµβουλίου σχετικά µε τους Εν∆ΤΚ
προβλέπει ότι:
«1.

Ο Εν∆ΤΚ, και ο Ευρ∆ΤΚ και ο ∆ΤΚΝΕ καταρτίζονται κάθε µήνα.

2.
Οι πίνακες τιµών καταρτίζονται κάθε µήνα. Η Επιτροπή (Eurostat) µπορεί να
επιτρέψει παρεκκλίσεις από τη µηνιαία κατάρτιση υπό τον όρο ότι δεν δηµιουργούνται
προβλήµατα για την κατάρτιση Εν∆ΤΚ που ανταποκρίνονται στους όρους
συγκρισιµότητας του άρθρου 4. Η διάταξη αυτή δεν εµποδίζει την συχνότερη κατάρτιση
πινάκων τιµών.»
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7.

Επιπλέον, το άρθρο 8 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1749/96 της Επιτροπής απαιτεί οι
Εν∆ΤΚ να καταρτίζονται µε βάση δείγµατα-στόχους τα οποία έχουν επαρκείς τιµές
στο εσωτερικό κάθε στοιχειώδους συνολικού µεγέθους για να λαµβάνονται υπόψη οι
διακυµάνσεις των κινήσεων των τιµών του πληθυσµού.

8.

Σήµερα, οι περίοδοι τιµοληψίας στα κράτη µέλη ποικίλλουν σηµαντικά. Μερικά
κράτη µέλη προβαίνουν σε τιµοληψία µόνο µία ηµέρα κάθε µήνα, σε άλλα η
τιµοληψία διαρκεί αρκετές εβδοµάδες, ενώ κάποια περιορίζουν την τιµοληψία στην
αρχή του µήνα αναφοράς. Ένα κράτος µέλος προβαίνει σε τιµοληψία το τελευταίο
δεκαπενθήµερο του προηγούµενου µήνα για να παρουσιάσει τις µεταβολές των
τιµών τον τρέχοντα µήνα.
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9.

Για τα προϊόντα οι τιµές των οποίων παρουσιάζουν συνήθως έντονες και
ακανόνιστες µεταβολές εντός του ίδιου µήνα (όπως τα ενεργειακά προϊόντα και τα
νωπά τρόφιµα), ο αντίκτυπος της χρήσης διαφορετικών περιόδων τιµοληψίας µπορεί
να είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Για παράδειγµα, οι Εν∆ΤΚ κράτους µέλους που
συγκεντρώνει τις τιµές της ενέργειας στις αρχές του µήνα δεν θα αντανακλούν τις
ίδιες εξελίξεις στις τιµές µε τους Εν∆ΤΚ όπου οι τιµές της ενέργειας συλλέγονται
ολόκληρο το µήνα, επειδή οι τιµές της ενέργειας συχνά µεταβάλλονται σηµαντικά σε
διάστηµα ενός µήνα.

10.

Αυτές οι διαφορές στις περιόδους τιµοληψίας µπορεί να οδηγήσουν σε σηµαντικές
βραχυπρόθεσµες διαφορές στις εκτιµώµενες αλλαγές τιµών για τις συγκρινόµενες
χρονικές περιόδους. Απαιτείται, εποµένως, εναρµονισµένη προσέγγιση όσον αφορά
τη χρονική κάλυψη των Εν∆ΤΚ για να εξασφαλιστεί ότι οι Εν∆ΤΚ που προκύπτουν
πληρούν τις απαιτήσεις συγκρισιµότητας, αξιοπιστίας και καταλληλότητας του
άρθρου 4 και του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2494/95.

11.

Ο προτεινόµενος κανονισµός του Συµβουλίου καθορίζει ελάχιστα πρότυπα,
ορίζοντας ότι η τιµοληψία πραγµατοποιείται επί τουλάχιστον µία εργάσιµη
εβδοµάδα περί τα µέσα του ηµερολογιακού µήνα. Επίσης, για τα προϊόντα που
συνήθως παρουσιάζουν έντονες και ακανόνιστες µεταβολές τιµών, η τιµοληψία
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια περιόδου µεγαλύτερης από µία εβδοµάδα – ιδίως
για τα ενεργειακά προϊόντα και τα νωπά τρόφιµα. Τα προϊόντα αυτά συχνά έχουν
σηµαντικό αντίκτυπο στο µηνιαίο και το ετήσιο ποσοστό πληθωρισµού στους
Εν∆ΤΚ.

12.

Ο προτεινόµενος κανονισµός δεν πρέπει ούτε να επηρεάζει την έγκαιρη δηµοσίευση
των Εν∆ΤΚ ούτε να εµποδίζει τη διάθεση προσωρινών Εν∆ΤΚ ή Εν∆ΤΚ για ταχεία
εκτίµηση που βασίζονται σε ένα µέρος των παρατηρούµενων τιµών.

13.

Μετά τη διυπηρεσιακή διαβούλευση, το κείµενο υπέστη γλωσσικές διορθώσεις και
ευθυγραµµίστηκε µε τις απαιτήσεις της νοµικής υπηρεσίας.

14.

Η Γ∆ ECFIN, η ΕΚΤ και εθνικοί εµπειρογνώµονες στατιστικών για τις τιµές
συζήτησαν το θέµα της της χρονικής κάλυψης των Εν∆ΤΚ σε αρκετές συνεδριάσεις
της οµάδας εργασίας των Εν∆ΤΚ από τις αρχές του 2003. Το παρόν σχέδιο εκφράζει
το συµβιβασµό που επιτεύχθηκε στη συνεδρίαση της οµάδας εργασίας για τους
Εν∆ΤΚ το Νοέµβριο του 2004, όπου η πρόταση υποστηρίχθηκε από την
πλειονότητα των εκπροσώπων για τους Εν∆ΤΚ.

15.

Η επιτροπή στατιστικού προγράµµατος (ΕΣΠ) ψήφισε σχετικά µε τον προτεινόµενο
κανονισµό το Μάιο του 2005 στο πλαίσιο της διαδικασίας της κανονιστικής
επιτροπής. Ορισµένες αντιπροσωπείες εξέφρασαν την αντίθεσή τους ως προς την
πρόταση. Θεωρήθηκε πολύ ακριβή για την επίτευξη οφέλους που δύσκολα µπορεί να
αξιολογηθεί. Εάν εγκριθεί, αναµένεται να ζητηθούν παρεκκλίσεις µαζί µε
οικονοµική ενίσχυση από την Επιτροπή για την εφαρµογή του.

16.

Η Γερµανία, η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο καταψήφισαν την πρόταση
(συνολικά 65 ψήφοι). Η Ουγγαρία και η Πολωνία απείχαν (συνολικά 39 ψήφοι).
Όλα τα άλλα κράτη µέλη ήταν υπέρ του σχεδίου (συνολικά 217 ψήφοι). Η ΕΣΠ δεν
γνωµοδότησε σχετικά.
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17.

Η εφαρµογή του προτεινόµενου κανονισµού ενδέχεται να έχει οικονοµικό αντίκτυπο
σε εκείνες τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) που θα χρειαστεί να αλλάξουν
τις διαδικασίες τιµοληψίας τους προκειµένου να συµµορφωθούν µε τον κανονισµό.

18.

Το άρθρο 13 του κανονισµού 2494/95 του Συµβουλίου προβλέπει ότι: «Τα
εκτελεστικά µέτρα του παρόντος κανονισµού λαµβάνονται αφού ληφθεί κατά το
δυνατόν υπόψη η σχέση κόστους/αποτελέσµατος και υπό τον όρο ότι δεν απαιτούν
σηµαντικούς πρόσθετους πόρους σε ένα κράτος µέλος, εκτός αν η Επιτροπή
(Eurostat) αναλάβει τα δύο τρίτα των πρόσθετων δαπανών µέχρι το τέλος του
δεύτερου έτους της εφαρµογής των µέτρων.»

19.

Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται ότι ορισµένα κράτη µέλη θα ζητήσουν από την
Επιτροπή πόρους για την εφαρµογή του προτεινόµενου κανονισµού του Συµβουλίου.
Η Eurostat προβλέπει, στην απόφαση χρηµατοδότησής της, πιστώσεις για σχετικά
µέτρα εφαρµογής.
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2005/0215 (CNB)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του
Συµβουλίου όσον αφορά την χρονική κάλυψη της τιµοληψίας στους εναρµονισµένους
δείκτες τιµών καταναλωτή
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1995 για τη θέσπιση
εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή1 και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 4 και το
άρθρο 5 παράγραφος 3,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας2, όπως απαιτείται από το άρθρο 5
παράγραφος 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2494/95,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι εναρµονισµένοι δείκτες τιµών καταναλωτή («Εν∆ΤΚ») είναι εναρµονισµένοι
δείκτες πληθωρισµού που απαιτούνται από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε το άρθρο 121
της συνθήκης ΕΚ. Οι Εν∆ΤΚ είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να διευκολύνουν διεθνείς
συγκρίσεις του πληθωρισµού των τιµών καταναλωτή. Αποτελούν σηµαντικούς δείκτες
για τη διαχείριση της νοµισµατικής πολιτικής.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2494/95, τα κράτη µέλη οφείλουν, στο πλαίσιο της εφαρµογής του εν λόγω
κανονισµού, να καταρτίζουν Εν∆ΤΚ ξεκινώντας µε το δείκτη του Ιανουαρίου 1997.

(3)

To άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 απαιτεί οι Εν∆ΤΚ να βασίζονται στις
τιµές των αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται προς αγορά στην οικονοµική
επικράτεια του κράτους µέλους µε σκοπό την άµεση ικανοποίηση της καταναλωτικής
ζήτησης.

1

ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
Γνώµη πoυ διατυπώθηκε στις ... (δεν έχει ακόµη δηµoσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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(4)

O κανονισµός (EΚ) αριθ. 1749/96 της Επιτροπής της 9ης Σεπτεµβρίου 1996 επί των
αρχικών µέτρων για την υλοποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του
Συµβουλίου για τους εναρµονισµένους δείκτες τιµών καταναλωτή3, όρισε την κάλυψη
των Εν∆ΤΚ ως τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στην τελική
νοµισµατική καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού που πραγµατοποιείται στην
οικονοµική επικράτεια του κράτους µέλους, σε µία ή και στις δύο συγκρινόµενες
χρονικές περιόδους.

(5)

Το άρθρο 8 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1749/96 της Επιτροπής απαιτεί οι Εν∆ΤΚ να
καταρτίζονται µε βάση δείγµατα-στόχους τα οποία έχουν επαρκείς τιµές στο
εσωτερικό κάθε στοιχειώδους συνολικού µεγέθους για να λαµβάνονται υπόψη οι
διακυµάνσεις των κινήσεων των τιµών του πληθυσµού.

(6)

∆ιαφορές στις περιόδους τιµοληψίας µπορεί να οδηγήσουν σε σηµαντικές διαφορές
στις εκτιµώµενες αλλαγές τιµών για τις συγκρινόµενες χρονικές περιόδους.

(7)

Απαιτείται εναρµονισµένη προσέγγιση όσον αφορά τη χρονική κάλυψη των Εν∆ΤΚ
για να εξασφαλιστεί ότι οι Εν∆ΤΚ που προκύπτουν πληρούν τις απαιτήσεις
συγκρισιµότητας, αξιοπιστίας και καταλληλότητας του άρθρου 4 τρίτο εδάφιο και του
άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2494/95.

(8)

Για την κατάρτιση του δείκτη τιµών καταναλωτή της Νοµισµατικής Ένωσης
(∆ΤΚΝΕ) και του ευρωπαϊκού δείκτη τιµών καταναλωτή (Ευρ∆ΤΚ) απαιτείται µια
εναρµονισµένη έννοια της χρονικής κάλυψης των Εν∆ΤΚ. Αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει
να εµποδίζει τη δηµοσίευση προσωρινών Εν∆ΤΚ ή Εν∆ΤΚ για την ταχεία εκτίµηση
της µέσης αλλαγής τιµών που βασίζονται σε µέρος των πληροφοριών σχετικά µε τις
τιµές που παρατηρήθηκαν το µήνα στον οποίο αναφέρεται ο τρέχων δείκτης.

(9)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1921/2001 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεµβρίου 2001,
σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για τις
αναθεωρήσεις του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή και για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2602/20004 ορίζει ρητά ότι οι µεταβολές στο
σύστηµα των εναρµονισµένων κανόνων δεν θα πρέπει να απαιτούν αναθεωρήσεις,
αλλά, όταν απαιτείται πρέπει να εκτιµάται ο αντίκτυπος τους στα ετήσια ποσοστά
µεταβολής του Εν∆ΤΚ.

(10)

Η επιτροπή στατιστικού προγράµµατος γνωµοδότησε σύµφωνα µε το άρθρο 3 της
απόφασης 89/382/EΟΚ, Ευρατόµ5,

3

ΕΕ L 229 της 10.9.1996, σ. 3· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 1688/98 του Συµβουλίου (ΕΕ L 214 της 31.7.1998, σ. 12).
ΕΕ L 261 της 29.9.2001, σ. 49.
ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Στόχος
Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τις περιόδους
τιµοληψίας προκειµένου να βελτιωθεί η συγκρισιµότητα, η αξιοπιστία και η καταλληλότητα
των εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή («Εν∆ΤΚ»).
Άρθρο 2
Αντιπροσώπευση
Ο Εν∆ΤΚ είναι µια δειγµατική στατιστική συνάρτηση η οποία αντιπροσωπεύει τη µέση
µεταβολή των τιµών µεταξύ του ηµερολογιακού µήνα του τρέχοντος δείκτη και της περιόδου
µε την οποία συγκρίνεται.
Άρθρο 3
Ελάχιστα πρότυπα τιµοληψίας
1.

Η τιµοληψία πραγµατοποιείται επί τουλάχιστον µία εργάσιµη εβδοµάδα στα µέσα ή
περί τα µέσα του ηµερολογιακού µήνα τον οποίο αφορά ο δείκτης.

2.

Για προϊόντα που είναι γνωστό ότι συνήθως παρουσιάζουν έντονες και ακανόνιστες
µεταβολές τιµών µέσα στον ίδιο µήνα, η τιµοληψία πραγµατοποιείται κατά τη
διάρκεια περιόδου µεγαλύτερης από µία εργάσιµη εβδοµάδα.
Ο κανόνας αυτός ισχύει ειδικότερα για τα ακόλουθα προϊόντα:
α)

ενεργειακά προϊόντα· και

β)

νωπά τρόφιµα, όπως φρούτα και λαχανικά.
Άρθρο 4
Εφαρµογή

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται το αργότερο το ∆εκέµβριο του 2006
και παράγουν αποτελέσµατα µε το δείκτη του Ιανουαρίου 2007.
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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 κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, [...]

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
1.
2.

3.
4.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
17.02.06
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ:
29.020.100.01
ΤΙΤΛΟΣ: Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά την χρονική κάλυψη της
τιµοληψίας στους εναρµονισµένους δείκτες τιµών καταναλωτή (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον
για τον ΕΟΧ)
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:
Οι εναρµονισµένοι δείκτες τιµών καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) απαιτούνται από τον κανονισµό (EΚ) αριθ.
2494/95 του Συµβουλίου.
ΣΤΟΧΟΙ:

Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τις
περιόδους τιµοληψίας προκειµένου να βελτιωθεί η συγκρισιµότητα, η αξιοπιστία και η
καταλληλότητα των εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή («Εν∆ΤΚ»).
5.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

5.0

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚ
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ)
ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΕΣΟ∆Α
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΚ
(ΕΙΣΦΟΡΕΣ/∆ΑΣΜΟΙ)
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

5.1

5.0.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
5.1.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
5.2
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 12 ΤΡΕΧΟΝ
ΜΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ
2006
(σε εκατ. EUR) (σε εκατ. EUR)

ΕΠΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ
2007
(σε εκατ. EUR)

0

0

0,72

0
0

0
0

0,36
0

-

-

-

2008
1,08
(0,72 + 0,36)
-

2009
0

2010
0

2011
0

-

-

-

Η εφαρµογή του προτεινόµενου κανονισµού ενδέχεται να έχει οικονοµικό αντίκτυπο σε εκείνες τις
εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) που θα χρειαστεί να αλλάξουν τις διαδικασίες τιµοληψίας τους
προκειµένου να συµµορφωθούν µε τον κανονισµό.
Το άρθρο 13 του κανονισµού 2494/95 του Συµβουλίου αναφέρει ότι: «Τα εκτελεστικά µέτρα του
παρόντος κανονισµού λαµβάνονται αφού ληφθεί κατά το δυνατόν υπόψη η σχέση
κόστους/αποτελεσµατικότητας και υπό τον όρο ότι δεν απαιτούν σηµαντικούς πρόσθετους πόρους σε
ένα κράτος µέλος, εκτός αν η Επιτροπή (Eurostat) αναλάβει τα δύο τρίτα των πρόσθετων δαπανών µέχρι
το τέλος του δεύτερου έτους της εφαρµογής των µέτρων.»
Οι προβλέψεις δαπανών που αναφέρονται παραπάνω βασίζονται σε προσωρινές και κατά προσέγγιση
προβλέψεις των πρόσθετων δαπανών που παρείχαν οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών µελών.
Η Eurostat αναµένει ότι στην πράξη οι πρόσθετες δαπάνες της παρούσας πρότασης µπορεί να είναι
χαµηλότερες από τα ποσά που δηλώθηκαν παραπάνω.
6.0
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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6.1

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΧΙ
6.2
ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΧΙ
6.3
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ
ΝΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εφαρµογή του προτεινόµενου κανονισµού ενδέχεται να έχει οικονοµικό αντίκτυπο σε
εκείνες τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) που θα χρειαστεί να αλλάξουν τις διαδικασίες τιµοληψίας τους
προκειµένου να συµµορφωθούν µε τον κανονισµό.
Το άρθρο 13 του κανονισµού 2494/95 του Συµβουλίου αναφέρει ότι: «Τα εκτελεστικά µέτρα του παρόντος
κανονισµού λαµβάνονται αφού ληφθεί κατά το δυνατόν υπόψη η σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας και υπό
τον όρο ότι δεν απαιτούν σηµαντικούς πρόσθετους πόρους σε ένα κράτος µέλος, εκτός αν η Επιτροπή
(Eurostat) αναλάβει τα δύο τρίτα των πρόσθετων δαπανών µέχρι το τέλος του δεύτερου έτους της εφαρµογής
των µέτρων.»
Προβλέπεται ότι ορισµένα κράτη µέλη θα ζητήσουν από την Επιτροπή πόρους για την εφαρµογή του
προτεινόµενου κανονισµού του Συµβουλίου. Η Eurostat προβλέπει, στην απόφαση χρηµατοδότησής της,
πιστώσεις για σχετικά µέτρα εφαρµογής.
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