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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 13 listopada 2006 r.

ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego

(Wersja skodyfikowana)

(2006/856/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 91/115/EWG z dnia 25 lutego 1991 r.
ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finan-
sowej i Bilansu Płatniczego (3) została znacząco zmie-
niona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości
powinna zostać skodyfikowana.

(2) Istnieje potrzeba ustanowienia wieloletniego programu
działania w dziedzinie statystyki walutowej, finansowej
i bilansu płatniczego, który byłby częścią wieloletniego
programu statystycznego Komisji.

(3) Decyzją 89/382/EWG, Euratom z dnia 19 czerwca
1989 r. w sprawie ustanowienia Komitetu
ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (5)
Rada powołała Komitet Programów Statystycznych
Wspólnot Europejskich, złożony z przedstawicieli insty-
tutów statystycznych państw członkowskich, aby
zapewnić bliską współpracę między państwami człon-
kowskimi a Komisją w trakcie ustanawiania programu
statystycznego.

(4) W państwach członkowskich statystykę walutową
i bankową sporządzają banki centralne, a statystykę
finansową i bilansu płatniczego sporządzają różne insty-
tucje, w tym banki centralne.

(5) Aby osiągnąć ścisłą współpracę między państwami człon-
kowskimi a Komisją w dziedzinie statystyki walutowej,
finansowej i bilansu płatniczego, należy powołać Komitet
złożony z przedstawicieli głównych instytucji narodo-
wych zajmujących się tego typu sprawami, mający za
zadanie udzielanie pomocy Komisji w projektowaniu
i realizacji wieloletniego programu działania dotyczącego
tego rodzaju statystyki.

(6) Zważywszy na specyficzną rolę, jaką pełnią w państwach
członkowskich wspomniane wyżej instytucje, należy
zezwolić Komitetowi, aby wybrał swego przewodniczą-
cego.

(7) Ze statystycznego punktu widzenia istnieje ścisła współ-
zależność między dziedzinami walutową, finansową
i bilansu płatniczego z jednej strony, a niektórymi
innymi dziedzinami statystyki gospodarczej z drugiej.
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(1) Dz.U. C 97 E z 22.4.2004, str. 68.
(2) Dz.U. C 10 z 14.1.2004, str. 27.
(3) Dz.U. L 59 z 6.3.1991, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją

96/174/WE (Dz.U. L 51 z 1.3.1996, str. 48).
(4) Patrz: załącznik I. (5) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.



(8) Zwiększone zapotrzebowanie państw członkowskich
i instytucji wspólnotowych na udoskonaloną informację
statystyczną wymaga zwiększenia współpracy między
użytkownikami i producentami statystyki walutowej,
finansowej i bilansu płatniczego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym ustanawia się Komitet ds. Statystyki Walutowej,
Finansowej i Bilansu Płatniczego, dalej zwany „Komitetem”.

Artykuł 2

Komitet wspomaga Komisję w sporządzaniu projektu i realizacji
wieloletniego programu pracy nad statystyką walutową, finan-
sową i bilansu płatniczego. Komitet będzie miał
w szczególności zadanie wyrażania opinii na temat rozwoju
i koordynacji statystyki walutowej, finansowej i bilansu płatni-
czego, niezbędnej do realizacji polityki przez Radę, Komisję
i różne wspierające je komitety.

Komitet może być proszony o wyrażenie opinii na temat
związków między statystyką walutową, finansową i bilansu
płatniczego z jednej strony a niektórymi innymi statystykami
gospodarczymi z drugiej, zwłaszcza tymi, na których opierają
się rozliczenia krajowe. Pracę niniejszego Komitetu należy koor-
dynować z działalnością Komitetu Programów Statystycznych.

Artykuł 3

Kierując się własną inicjatywą oraz, gdyby zaszła potrzeba,
reagując na wniosek Rady lub komitetów służących jej pomocą,
Komisja konsultuje się z Komitetem w sprawach:

a) stworzenia wieloletnich programów wspólnotowych do
spraw statystyki walutowej, finansowej i bilansu płatniczego;

b) środków, jakie Komisja ma zamiar podjąć, aby osiągnąć cel,
o którym mowa w programach wieloletnich do spraw statys-
tyki walutowej, finansowej i bilansu płatniczego, oraz służą-
cych temu środków finansowych i harmonogramów;

c) w każdej innej sprawie, zwłaszcza w sprawach dotyczących
metodologii, wyłaniającej się z ustanowienia lub realizacji
Programu statystycznego we właściwej dziedzinie.

Komitet może z własnej inicjatywy wyrażać opinie we wszel-
kich sprawach dotyczących stworzenia lub realizacji programów
statystycznych w dziedzinach walutowej, finansowej i bilansu
płatniczego.

Artykuł 4

Komitet może wyrażać opinie na temat swoich własnych
inicjatyw w sprawie jakichkolwiek zagadnień odnoszących się
do tych statystyk, które są przedmiotem wspólnego zaintereso-
wania Komisji i krajowych władz statystycznych z jednej strony,
a Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z drugiej. Przy wyko-
nywaniu swoich zadań Komitet prezentuje swoje opinie
wszystkim zainteresowanym stronom.

Artykuł 5

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele państw członkow-
skich (po jednym, dwóch lub trzech z każdego państwa), repre-
zentujący instytucje zajmujące się głównie statystyką finansową,
walutową i w zakresie bilansu płatniczego, przedstawiciele
Komisji (do trzech osób) i przedstawiciele EBC (do trzech
osób). Ponadto jeden przedstawiciel Komitetu Ekonomiczno-
Finansowego może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu
jako obserwator. Każde państwo członkowskie, Komisja i EBC
ma po jednym głosie.

Przedstawiciele innych organizacji, jak również osoby będące
w stanie wnieść wkład do dyskusji, mogą uczestniczyć
w posiedzeniach Komitetu, na podstawie decyzji Komitetu.

Artykuł 6

Komitet wybiera swojego przewodniczącego, zgodnie ze szcze-
gółowymi zasadami ustanowionymi w jego regulaminie.

Artykuł 7

Komitet opracowuje swój regulamin.

Artykuł 8

Decyzja 91/115/EWG zostaje uchylona.

Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako
odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji
w załączniku II.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2006 r.

W imieniu Rady
E. TUOMIOJA

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Uchylona decyzja i jej kolejne zmiany

Decyzja Rady 91/115/EWG (Dz.U. L 59 z 6.3.1991, str.19)

Decyzja Rady 96/174/WE (Dz.U. L 51 z 1.3.1996, str. 48)

ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Decyzja 91/115/EWG Niniejsza decyzja

Art. 1–3 Art. 1–3

Art. 3a Art. 4

Art. 4 Art. 5

Art. 5 Art. 6

Art. 6 Art. 7

— Art. 8

— Załącznik I

— Załącznik II
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