ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 14.3.2003
COM(2003) 114 τελικό
2003/0050 (CNS)

Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή
της κλείδας κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στις 9 Ιουνίου 19981, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ προσδιόρισε2 τα ποσοστιαία
µερίδια συµµετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για
την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Όπως ορίζεται στο άρθρο 29.3 του
καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, αυτή η κλείδα κατανοµής πρέπει να
αναπροσαρµόζεται ανά πενταετία µετά την ίδρυση της ΕΚΤ, έτσι ώστε να
λαµβάνονται υπόψη τα ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσµό και το
ΑΕΠ σε τιµές αγοράς. Κατά συνέπεια, και λαµβάνοντας υπόψη ότι ο προσδιορισµός
της κλείδας κατανοµής έγινε τον Ιούνιο του 1998, θα πρέπει σύντοµα να
αναπροσαρµοστεί η κλείδα κατανοµής.
Τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της
κλείδας κατανοµής καθορίστηκαν στους κανόνες που θεσπίστηκαν από το Συµβούλιο
στις 5 Ιουνίου 1998, σύµφωνα µε το άρθρο 29.2 του καταστατικού του ΕΣΤΚ και της
ΕΚΤ και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 107.63 της
Συνθήκης. Η απόφαση του Συµβουλίου του 1998 περιορίζεται στον προσδιορισµό
των κανόνων για την αρχική κλείδα κατανοµής χωρίς να εξετάζονται οι µετέπειτα
αναπροσαρµογές της. Επιπλέον, η προηγούµενη απόφαση του Συµβουλίου
στηριζόταν στο ΕΣΟΛ 79 και δεν µπορούσαν να ληφθούν ακόµη υπόψη οι πιο
πρόσφατες τροποποιήσεις στατιστικής µεθοδολογίας, που εισήχθησαν µε τον
κανονισµό ΕΣΟΛ 95.
Συνεπώς, θα πρέπει κατά τους προσεχείς µήνες να εκδοθεί νέα απόφαση του
Συµβουλίου, έτσι ώστε να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί η προβλεπόµενη
αναπροσαρµογή της κλείδας κατανοµής το 2003. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, σε
συµφωνία µε την ΕΚΤ, υποβάλλει την παρούσα πρόταση στην οποία προσδιορίζεται
η στατιστική µεθοδολογία και τα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν κατά την επόµενη
και τις µετέπειτα αναπροσαρµογές της κλείδας κατανοµής.
Η πρώτη προσαρµοσµένη κλείδα κατανοµής θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 20044.
∆εδοµένου ότι η αναµενόµενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχει ακόµη
τεθεί σε εφαρµογή, η νέα κλείδα κατανοµής θα ισχύσει στις παρούσες 15 εθνικές
κεντρικές τράπεζες. Αµέσως µετά την προσχώρηση των νέων κρατών µελών, η
κλείδα κατανοµής θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου. Τότε θα πρέπει να εφαρµοστεί
επίσης η νέα απόφαση του Συµβουλίου.
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Μετά την παροχή από την Επιτροπή αναθεωρηµένων στατιστικών στοιχείων το Νοέµβριο του
1998, η απόφαση της ΕΚΤ της 9ης Ιουνίου 1998 αντικαταστάθηκε από την απόφαση της ΕΚΤ
της 1ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τα ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των εθνικών
κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΕ αριθ. L 125 της 19.05.1999, σ. 33).
Σύµφωνα µε το άρθρο 29.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ.
Και σύµφωνα µε το άρθρο 42 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 29.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ: "η προσαρµοσµένη
κλείδα κατανοµής αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ηµέρα του εποµένου έτους".
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ προσδιορίζει το µερίδιο
κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, καθώς και το µερίδιό της
στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα, τη στάθµιση των ψήφων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΕΚΤ για όλες τις αποφάσεις που λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία (βλέπε
άρθρο 10.3 του καταστατικού της ΕΚΤ) και την κατανοµή του νοµισµατικού
εισοδήµατος του ΕΣΚΤ µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 29.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, σε κάθε
εθνική κεντρική τράπεζα αποδόθηκε αρχικά στάθµιση στην κλείδα κατανοµής η
οποία ισούται µε το άθροισµα του 50% του µεριδίου συµµετοχής του οικείου κράτους
µέλους στον πληθυσµό της Κοινότητας κατά το προτελευταίο έτος πριν από την
ίδρυση του ΕΣΚΤ και του 50% του µεριδίου συµµετοχής του οικείου κράτους µέλους
στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κοινότητας σε τιµές αγοράς όπως µετρήθηκε
κατά την πενταετία που προηγείται του προτελευταίου έτους πριν από την ίδρυση του
ΕΣΚΤ.
Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του άρθρου αυτού
παρέχονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τους κανόνες που εγκρίνει το Συµβούλιο
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 107.6 της Συνθήκης. Λαµβάνοντας υπόψη ότι
οι σταθµίσεις που αποδόθηκαν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες πρέπει να
αναπροσαρµόζονται κάθε 5 έτη κατ’ αναλογία µε τις διατάξεις που προβλέπονται για
τον προσδιορισµό της κλείδας, η Επιτροπή θα χορηγήσει σύντοµα µια νέα σειρά
στοιχείων για την επόµενη αναπροσαρµογή της κλείδας αυτής, µε βάση την απόφαση
που θα εκδοθεί από το Συµβούλιο.
2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας απόφασης του Συµβουλίου είναι οι κανόνες που θα
εφαρµόζει η Επιτροπή κατά την παροχή των στατιστικών στοιχείων για την επόµενη
και τις µεταγενέστερες αναθεωρήσεις της κλείδας, είτε στο πλαίσιο της ανά πενταετία
αναθεώρησης ή µε την προσχώρηση νέων εθνικών κεντρικών τραπεζών στο ΕΣΚΤ.
Όπως και στο παρελθόν, οι κανόνες θα περιλαµβάνουν τον ορισµό και τις πηγές των
στοιχείων για το ΑΕΠ και τον πληθυσµό που θα χρησιµοποιούνται, καθώς και
προσδιορισµό της µεθόδου υπολογισµού. Οι διατάξεις αυτές στηρίζονται σε µεγάλο
βαθµό σε εκείνες που ισχύουν για την ΕΚΤ βάσει της απόφασης 98/382/ΕΚ του
Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 19985.
Ωστόσο, οι κανόνες που πρέπει να εφαρµόζει η Επιτροπή κατά την παροχή των
στατιστικών στοιχείων για οποιαδήποτε µελλοντική αναπροσαρµογή της κλείδας
κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να
θεσπιστεί ένα µόνιµο καθεστώς το οποίο δεν θα καλύπτει µόνο τις µελλοντικές
περιοδικές αναπροσαρµογές της κλείδας κατανοµής, αλλά και οποιαδήποτε
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
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ΕΕ αριθ. L 171 της 17.06.1998, σ. 33.
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–

η νέα απόφαση του Συµβουλίου δεν θα συνδέεται πλέον µε τον υπολογισµό
µιας συγκεκριµένης κλείδας κατανοµής, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι
περαιτέρω τροποποιήσεις κατά τα προσεχή έτη, εκτός από την περίπτωση
σηµαντικών αναθεωρήσεων, και ιδίως των εθνικών λογιστικών προτύπων
και πρακτικών. Συνεπώς, η πρόταση έχει συνταχθεί κατ’ αναλογία µε τη
διατύπωση του άρθρου 29.1 της ΕΚΤ6, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριµένες
περίοδοι ή έτη·

–

µε την προσχώρηση νέων κρατών µελών στην ΕΕ, οι εθνικές κεντρικές τους
τράπεζες εντάσσονται στο ΕΣΚΤ και, συνεπώς, καθίστανται εγγεγραµµένοι
µεριδιούχοι και κάτοχοι του κεφαλαίου της ΕΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 28.2
του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. Συνεπώς, η κλείδα κατανοµής για
την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να αναπροσαρµοστεί
µε τη διεύρυνση της ΕΕ. Η νέα απόφαση του Συµβουλίου θα εφαρµόζεται
και σε αυτή την περίπτωση.

–

σύµφωνα µε το άρθρο 17 της Πράξης Προσχώρησης, οι νέες σταθµίσεις των
κεντρικών τραπεζών θα υπολογιστούν για όλες τις χώρες στην
προσαρµοσµένη κλείδα κατανοµής, κατ’ αναλογία µε το άρθρο 29.1 και
σύµφωνα µε το άρθρο 29.2. Οι περίοδοι αναφοράς που θα χρησιµοποιούνται
για τα στατιστικά στοιχεία θα είναι οι ίδιες µε εκείνες που εφαρµόζονται για
την τελευταία πενταετή αναπροσαρµογή των σταθµίσεων βάσει του
άρθρου 29.3.

Η παρούσα πρόταση λαµβάνει επίσης υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της
στατιστικής µεθοδολογίας, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ολοκληρωµένων
Οικονοµικών Λογαριασµών (ΕΣΟΛ 95) όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στον
κανονισµό 2223/96 της 25ης Ιουνίου 1996 και στις µετέπειτα τροποποιήσεις του.
∆εδοµένου ότι ο κανονισµός ΕΣΟΛ 95 αποτελεί µέρος του "κοινοτικού κεκτηµένου",
οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες αναµένεται να έχουν υιοθετήσει τη
µεθοδολογία ΕΣΟΛ 95 το αργότερο κατά την ηµεροµηνία της διεύρυνσης. Αυτό
συµπεριλαµβάνει την παροχή στοιχείων σύµφωνα µε το ΕΣΟΛ 95 για µεγαλύτερες
χρονολογικές σειρές. Συνεπώς, κατά τον χρόνο της διεύρυνσης, οι χώρες που
προσχωρούν στην ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν στοιχεία για το ΑΕΠ
σε τιµές αγοράς και στοιχεία για τον πληθυσµό σύµφωνα µε τη µεθοδολογία
ΕΣΟΛ 95.
3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 προσδιορίζεται το αντικείµενο της απόφασης. Αν υιοθετηθεί µια στενή
ερµηνεία, οι κανόνες για τη χορήγηση στατιστικών στοιχείων θα έπρεπε να
προσδιορίζουν απλώς τους ορισµούς και τις πηγές για τον πληθυσµό και το ΑΕΠ που
πρέπει να χρησιµοποιούνται. Ωστόσο, είναι αναπόφευκτο να προκύπτουν ερωτήµατα
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"Πληθυσµός της Κοινότητας κατά το προτελευταίο έτος πριν από την αναθεώρηση της
κλείδας κατανοµής - ΑΕΠ της Κοινότητας σε τιµές αγοράς όπως µετρήθηκε κατά την
τελευταία πενταετία που προηγείται του προτελευταίου έτους πριν από την αναθεώρηση της
κλείδας κατανοµής".
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σχετικά µε τη µεθοδολογία µεταξύ της συγκέντρωσης των στοιχείων για τις
επιµέρους χώρες και του υπολογισµού των ποσοστών. Τα µεθοδολογικά αυτά θέµατα
καλύπτονται επίσης από την παρούσα απόφαση για λόγους συνεκτικότητας και
ακρίβειας.
Άρθρο 2
Το άρθρο αυτό ορίζει τα στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό.
Ο κατάλληλος ορισµός του πληθυσµού είναι εκείνος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών, το οποίο θεσπίστηκε από το
Συµβούλιο µε τον κανονισµό 2223/96 της 25ης Ιουνίου 1996 (ΕΣΟΛ 95) και τις
µεταγενέστερες τροποποιήσεις του.
Η Επιτροπή (Ευρωστάτ) θα συλλέγει τα στοιχεία για τον πληθυσµό σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που έχουν καθοριστεί.
∆εδοµένου ότι τα στοιχεία για το ΑΕΠ αντιπροσωπεύουν µια ροή στοιχείων σε όλη
τη διάρκεια ενός έτους, τα αντίστοιχα στοιχεία για τον πληθυσµό θα πρέπει να
αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο του συνολικού πληθυσµού κατά τη διάρκεια του
έτους.
Για τον προσδιορισµός της κλείδας κατανοµής, τα στοιχεία για τον πληθυσµό ήταν
εκείνα του έτους 1996. Συνεπώς, για κάθε µεταγενέστερη πενταετία, είναι λογικό να
ληφθούν τα στοιχεία του 2001, 2006, 2011, κλπ. Ωστόσο, για να µπορεί η απόφαση
να εφαρµόζεται για µεγαλύτερη περίοδο, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί ως
βάση η διατύπωση του άρθρου 29.1 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του ΕΣΚΤ
και της ΕΚΤ.
Άρθρο 3
Το άρθρο αυτό ορίζει τα στοιχεία σχετικά µε το ΑΕΠ.
Τα στοιχεία για το ΑΕΠ θα είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρµογή του
κανονισµού 2223/96/EΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996, παράρτηµα A
στοιχείο 8.89, για το ΑΕΠ σε τιµές αγοράς.
Τα στοιχεία σχετικά µε το ΑΕΠ που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της
κλείδας κατανοµής αντιστοιχούσαν στα πέντε τελευταία έτη που προηγούνται του
προτελευταίου έτους πριν από την ίδρυση της ΕΚΤ (1991-1995). Συνεπώς, για τις
επόµενες πενταετείς περιόδους αναπροσαρµογής είναι λογικό να ληφθούν τα έτη
1996 έως 2000, 2001 έως 2005 κλπ. Ωστόσο, για να µπορεί η απόφαση να
εφαρµόζεται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί
ως βάση η διατύπωση του άρθρου 29.1 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του
ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ.
Άρθρο 4
Στο άρθρο αυτό θεσπίζονται οι κανόνες για τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που θα
εφαρµόζονται.
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Για την περίοδο πριν από το 1999, οι ηµερήσιες συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι οι
συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς του ECU όπως υπολογίζονταν από την
Επιτροπή. Από το 1999 και µετά, οι τιµές αναφοράς του ευρώ είναι εκείνες που
υπολογίζονται από την ΕΚΤ.
Άρθρο 5
Στο άρθρο αυτό θεσπίζονται οι κανόνες για τον υπολογισµό των µεριδίων
συµµετοχής των µεµονωµένων κρατών µελών στον πληθυσµό και το ΑΕΠ της
Κοινότητας. Επίσης, προσδιορίζεται ο κανόνας για τον υπολογισµό της στάθµισης
των κρατών µελών στην κλείδα κατανοµής και ο κανόνας στρογγυλοποίησης.
Άρθρο 6
Προτού επικυρώσει τα στοιχεία για τον πληθυσµό, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της
Επιτροπής Στατιστικού Προγράµµατος που συστάθηκε µε το άρθρο 1 της απόφασης
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ, του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 1989 (ΕΕ L 181 της
28.06.1989, σ. 47).
Προτού επικυρώσει τα στοιχεία για το ΑΕΠ, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της
επιτροπής που συστάθηκε µε το άρθρο 6 της οδηγίας 89/130/EΟΚ, Ευρατόµ,
("οδηγία ΑΕθν.Π") της 13ης Φεβρουαρίου 1989 (ΕΕ L 49 της 21/02/1989,
σσ. 26-28).
Οι διαβουλεύσεις µε τις επιτροπές αυτές θα εξασφαλίζουν ότι όλα τα στοιχεία που
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των κλείδων κατανοµής επικυρώνονται µε
κατάλληλο τρόπο.
Άρθρο 7
Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι η απόφαση µπορεί να εφαρµοστεί στα νέα κράτη µέλη
µε τον προσδιορισµό των περιόδων αναφοράς που θα χρησιµοποιούνται για τα
στατιστικά στοιχεία σε περίπτωση διεύρυνσης.
Κάθε φορά που ένα ή περισσότερα κράτη µέλη προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η κλείδα κατανοµής θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται. Οι περίοδοι αναφοράς
για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό και το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν σε τιµές αγοράς που θα χρησιµοποιούνται τότε θα είναι οι ίδιες µε εκείνες που
είχαν εφαρµοστεί κατά την τελευταία πενταετή αναπροσαρµογή της κλείδας
κατανοµής σύµφωνα µε το άρθρο 29.3.
Άρθρο 8
Το άρθρο αυτό υποχρεώνει την Επιτροπή να κοινοποιεί τα στοιχεία στην ΕΚΤ αρκετά
νωρίς έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ να
εκδώσει εγκαίρως απόφαση για την κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο
κεφάλαιο.
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2003/0050 (CNS)
Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή
της κλείδας κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 107,
παράγραφος 6 και το άρθρο 29.2 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας που προσαρτάται στη Συνθήκη (εφεξής "το καταστατικό"),
την πρόταση της Επιτροπής7,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου8,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την απόφαση 98/382/ΕΚ της 5ης Ιουνίου 199810, το Συµβούλιο θέσπισε
κανόνες σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον
καθορισµό της κλείδας κατανοµής για την αρχική εγγραφή στο κεφάλαιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 29.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι σταθµίσεις
που αποδίδονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες στην κλείδα κατανοµής για
την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ αναπροσαρµόζονται ανά πενταετία..

(3)

Με την προσχώρηση µιας ή περισσοτέρων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι
εθνικές κεντρικές τράπεζές τους καθίσταται µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και εγγεγραµµένοι µεριδιούχοι του κεφαλαίου
της ΕΚΤ. Οι σταθµίσεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα
κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ πρέπει να
αναπροσαρµόζονται ανάλογα.

7
8
9
10

ΕΕ αριθ. C XXX της yy/yy/yy, σ. zz.
Η γνώµη εκδόθηκε στις xxxxxxx (Επίσηµη Εφηµερίδα).
Η γνώµη εκδόθηκε στις xxxxxx (Επίσηµη Εφηµερίδα).
ΕΕ αριθ. L 171 της 17.06.98, σ. 33.
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(4)

Πρέπει να οριστούν κανόνες για την παροχή των στατιστικών στοιχείων που
χρησιµοποιούνται για τις αναπροσαρµογές των σταθµίσεων των εθνικών
κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή του κεφαλαίου
της ΕΚΤ.

(5)

Πρέπει να οριστούν η φύση και οι πηγές των στοιχείων που χρησιµοποιούνται,
καθώς και η µέθοδος υπολογισµού των σταθµίσεων των εθνικών κεντρικών
τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή του κεφαλαίου της ΕΚΤ.

(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί
του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της
Κοινότητας (ΕΣΟΛ 95)11 προσδιορίζει τη µεθοδολογία για τα κοινά πρότυπα,
τους ορισµούς, τις ταξινοµήσεις και τους λογιστικούς κανόνες που
χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση λογαριασµών και πινάκων σε συγκρίσιµη
βάση για τις ανάγκες της Κοινότητας και προβλέπει ένα πρόγραµµα για τη
µεταβίβαση, για τις ανάγκες της Κοινότητας των λογαριασµών και των
πινάκων που καταρτίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό σε συγκεκριµένες
ηµεροµηνίες. Ο κανονισµός αυτός λαµβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα
πρότυπα και τις τελευταίες εξελίξεις στη στατιστική µεθοδολογία και συνεπώς
οι ορισµοί του πρέπει να χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της παρούσας
απόφασης.

(7)

Εφόσον η κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ
προσδιορίζει τα αντίστοιχα µερίδια των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο
κεφάλαιο της ΕΚΤ και στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα, καθώς και τα
δικαιώµατα ψήφου τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ για όλες τις
αποφάσεις που λαµβάνονται µε στάθµιση των ψήφων (σύµφωνα µε το άρθρο
10.3 του καταστατικού) και τη µεταξύ τους κατανοµή του νοµισµατικού
εισοδήµατος του ΕΣΚΤ, έχει ιδιαίτερη σηµασία να υπολογίζονται µε ακρίβεια
οι σταθµίσεις τους στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή του κεφαλαίου της
ΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη των επιτροπών που είναι
αρµόδιες για τα στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό και µε το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την αναπροσαρµογή των
σταθµίσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την
εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ παρέχονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τους
κανόνες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

11

ΕΕ αριθ. L 310 της 30.11.1996, σσ. 1-469.
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Άρθρο 2
Πληθυσµός
1. Ως πληθυσµός νοείται ο "συνολικός πληθυσµός" όπως ορίζεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2223/9612 (ΕΣΟΛ 95), ο οποίος υπολογίζεται ως µέσος όρος του έτους
και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη χιλιάδα ατόµων.
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 29.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής "το
καταστατικό"), τα στοιχεία για τον πληθυσµό λαµβάνονται για το προτελευταίο
έτος πριν από το έτος κατά το οποίο αναπροσαρµόστηκε η κλείδα κατανοµής.
Άρθρο 3
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς
1. Ως ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς νοείται το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν σε τρέχουσες τιµές αγοράς όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ
2223/9613 για ένα ηµερολογιακό έτος και εκφράζεται στο εθνικό νόµισµα µε τη
µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια για τον υπολογισµό των µεριδίων συµµετοχής µε
την απαιτούµενη ορθότητα.
2. Για την αναπροσαρµογή των σταθµίσεων που αποδίδονται
τράπεζες βάσει του άρθρου 29.3 του καταστατικού,
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές αγοράς
πενταετία που προηγείται του προτελευταίου έτους πριν
οποίο αναπροσαρµόστηκε η κλείδα κατανοµής.

στις εθνικές κεντρικές
τα στοιχεία για το
λαµβάνονται για την
από το έτος κατά το

Άρθρο 4
Συναλλαγµατικές ισοτιµίες
1. Η ετήσια συναλλαγµατική ισοτιµία για την µετατροπή του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος σε τρέχουσες τιµές αγοράς είναι ο αριθµητικός µέσος όρος των
ηµερήσιων συναλλαγµατικών ισοτιµιών όλων των εργάσιµων ηµερών του
ηµερολογιακού έτους.
2. Οι ηµερήσιες συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες
αναφοράς του ECU πριν από το 1999 όπως υπολογίζονταν από την Επιτροπή.
Από το 1999 και µετά, είναι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς του ευρώ
όπως υπολογίζονται από την ΕΚΤ.

12

13

ΕΕ αριθ. L 310 της 30.11.1996, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ αριθ. L 58 της
28.02.2002, σ. 1).
ΕΕ αριθ. L 310 της 30.11.1996, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ αριθ. L 58 της
28.02.2002, σ. 1).
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Άρθρο 5
Υπολογισµός και ακρίβεια
1. Το µερίδιο συµµετοχής ενός κράτους µέλους στον πληθυσµό της Κοινότητας
αντιστοιχεί στο µερίδιο συµµετοχής του στο άθροισµα των πληθυσµών των
κρατών µελών, εκφραζόµενο ως ποσοστό.
2. Το µερίδιο συµµετοχής ενός κράτους µέλους στο ΑΕΠ της Κοινότητας σε
τρέχουσες τιµές αγοράς αντιστοιχεί στο µερίδιο συµµετοχής του στο άθροισµα
του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές αγοράς των κρατών µελών για πέντε έτη,
εκφραζόµενο ως ποσοστό.
3. Η στάθµιση που αποδίδεται σε µια εθνική κεντρική τράπεζα στην κλείδα
κατανοµής αποτελεί τον αριθµητικό µέσο όρο των µεριδίων συµµετοχής του
οικείου κράτους µέλους στον πληθυσµό και το ΑΕΠ της Κοινότητας σε
τρέχουσες τιµές αγοράς.
4. Κατά τα διάφορα στάδια υπολογισµού γίνεται χρήση επαρκών ψηφίων ώστε να
εξασφαλίζεται η ακρίβειά τους. Η στάθµιση των εθνικών κεντρικών τραπεζών
στην κλείδα κατανοµής εκφράζεται ως αριθµός µε τέσσερα δεκαδικά ψηφία.
Άρθρο 6
∆ιαβούλευση µε τις επιτροπές
Όσον αφορά τα στοιχεία για τον πληθυσµό, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της Επιτροπής
Στατιστικού Προγράµµατος που συστάθηκε µε το άρθρο 1 της απόφασης
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ14 του Συµβουλίου.
Όσον αφορά τα στοιχεία για το ΑΕγχ.Π σε τρέχουσες τιµές αγοράς, η Επιτροπή ζητά
τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε µε το άρθρο 6 της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ,
Ευρατόµ15 του Συµβουλίου.
Άρθρο 7
Νέα κράτη µέλη
Με την προσχώρηση µιας ή περισσοτέρων χωρών στην ΕΕ και τη συµµετοχή των
αντίστοιχων εθνικών κεντρικών τραπεζών τους στο ΕΣΚΤ, οι περίοδοι αναφοράς που
χρησιµοποιούνται για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό και το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές αγοράς είναι οι ίδιες µε εκείνες που
χρησιµοποιήθηκαν για την τελευταία πενταετή αναπροσαρµογή της κλείδας σύµφωνα
µε το άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 3 του καταστατικού.

14
15

ΕΕ αριθ. L 181 της 28.06.1989, σ. 47.
ΕΕ αριθ. L 49 της 21.02.1989, σ. 26.
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Άρθρο 8
Κοινοποίηση των στοιχείων
Τα στοιχεία για τον πληθυσµό, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές
αγοράς και τις ετήσιες συναλλαγµατικές ισοτιµίες που αναφέρονται στην παρούσα
απόφαση κοινοποιούνται από την Επιτροπή στην ΕΚΤ για όλα τα κράτη µέλη
χωριστά το αργότερο δύο µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει να
ισχύει η αναπροσαρµογή των σταθµίσεων στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο πρόεδρος
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