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Ontwerp voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 91/115/EEG tot oprichting van een comité
voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek (94/C 359/07) COM(94) 452 def. - 94/0244(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 18 november 1994)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het ontwerp-besluit ingediend door de Commissie,
Gelet op het advies van het Europees Parlement,
Gelet op het advies van het Economisch en Sociaal Comité,
Gelet op het advies van het Europees Monetair Instituut,
Overwegende dat het Europees Monetair Instituut (EMI) overeenkomstig artikel 109 F van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 2 van het Protocol betreffende de statuten van het
Europees Monetair Instituut moet bijdragen tot het scheppen van de voorwaarden die nodig zijn voor de
overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie door de coördinatie van het monetair
beleid met het oog op de prijsstabiliteit te versterken, door de nodige voorbereidingen te treffen voor de
totstandbrenging van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en voor het voeren van één
monetair beleid en de invoering van één munt in de derde fase en door toezicht te houden op de
ontwikkeling van de ecu;
Overwegende dat het EMI overeenkomstig artikel 109 F, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap uiterlijk op 31 december 1996 het juridische, organisatorische en logistieke kader
moet uitwerken dat nodig is om het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB) in de derde fase van de
Economische en Monetaire Unie zijn taken te laten vervullen, inclusief de bevordering van de harmonisatie,
waar nodig, van de regels en werkwijzen voor het verzamelen, opmaken en verspreiden van statistieken
betreffende de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen;
Overwegende dat in artikel 5 van de statuten van het ESCB is bepaald dat de Europese Centrale Bank
(ECB) met de hulp van de nationale centrale banken de nodige statistische informatie verzamelt en met de
Commissie samenwerkt en het derhalve noodzakelijk is in de tweede fase de geschikte
samenwerkingsprocedures in het kader van de totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie
voor te bereiden;
Overwegende dat Besluit 91/115/EEG derhalve dient te worden gewijzigd,
BESLUIT:

Besluit 91/115/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 3 bis
Het Comité kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende de statistieken
die van gemeenschappelijk belang zijn voor de Commissie en de nationale bureaus voor de statistiek
enerzijds en het Europees Monetair Instituut (EMI) en de nationale centrale banken anderzijds. Bij de
uitvoering van zijn taken deelt het Comité zijn opvattingen aan alle belangstellenden mede.";
2. artikel 4 wordt vervangen door:
"Artikel 4
Het Comité is samengesteld uit één, twee of drie vertegenwoordigers per Lid-Staat, komende uit de
voornaamste instellingen op het gebied van financiële, monetaire en betalingsbalansstatistiek, maximaal drie
vertegenwoordigers van de Commissie en maximaal drie vertegenwoordigers van het EMI. Bovendien kan
één vertegenwoordiger van het Monetair Comité als waarnemer aan de vergaderingen van het Comité
deelnemen. De Lid-Staten, de Commissie en het EMI hebben elk één stem.
Vertegenwoordigers van andere organisaties alsmede alle personen die aan de besprekingen kunnen
bijdragen, kunnen op besluit van het Comité aan de vergaderingen van het Comité deelnemen.";
3. artikel 5 wordt vervangen door:
"Artikel 5
Het Comité kiest een voorzitter overeenkomstig de bepalingen die in zijn reglement van orde worden
vastgesteld.".

