
A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. június 2.)

a túlzott hiány fennállásáról Hollandiában

(2005/136/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 104. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

tekintettel a Hollandia által tett észrevételekre,

mivel:

(1) A Szerződés 104. cikke szerint a tagállamoknak kerül-
niük kell a túlzott költségvetési hiányt.

(2) A stabilitási és növekedési paktum a költségvetési egyen-
súly célkitűzésén alapul, mint olyan eszközön, amely a
munkahelyteremtést eredményező árstabilitás és az
erőteljes fenntartható növekedés feltételeit erősíti.

(3) A 104. cikk szerinti, a túlzott hiány esetén követendő
eljárás előírja, hogy a túlzott hiány fennállásáról határo-
zatot kell hozni; a túlzott hiány esetén követendő eljá-
rásról szóló, a Szerződés mellékletét képező jegyzőkönyv
további rendelkezéseket állapít meg a túlzott hiány esetén
követendő eljárás végrehajtására vonatkozóan. Az
Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a
túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyző-
könyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i
3605/93/EK tanácsi rendelet (1) állapítja meg a részletes
szabályokat és fogalommeghatározásokat az említett
jegyzőkönyv rendelkezésének alkalmazásához.

(4) A Szerződés 104. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a
Bizottság véleményt juttat el a Tanácshoz, ha az egyik
tagállamban túlzott hiány áll vagy állhat fenn. A

Bizottság 2004. május 19-én erre vonatkozó véleményt
juttatott el a Tanácshoz Hollandiára vonatkozóan. A
jelentésében a 104. cikk (3) bekezdésével összhangban
figyelembe vett fontos tényezők megvizsgálását követően,
és figyelembe véve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményét a 104. cikk (4) bekezdésével összhangban, a
Bizottság 2004. május 19-i véleményében arra a követ-
keztetésre jutott, hogy Hollandiában túlzott hiány áll
fenn.

(5) A Szerződés 104. cikkének (6) bekezdése megállapítja,
hogy a Tanácsnak figyelembe kell vennie azokat az észre-
vételeket, amelyeket az érintett tagállam tenni kíván,
mielőtt egy átfogó értékelés alapján határozatot hoz
arról, hogy fennáll-e túlzott hiány.

(6) Az átfogó értékelés arra a következtetésre vezet, hogy
Hollandiában az államháztartási hiány elérte a GDP
3,2 %-át 2003-ban, és a GDP 3%-ának megfelelő, a Szer-
ződés szerinti referenciaérték megsértése annak ellenére
következett be, hogy a hatóságok jelentős takarékossági
intézkedéseket hoztak. A Bizottság szerint a GDP 3%-át
kitevő referenciaérték megsértésére 2003-ban főként a
gazdasági lassulás hatása miatt került sor. A GDP 3%-
át kitevő referenciaértéket meghaladó államháztartási
hiányt azonban nem valamely szokatlan, a holland ható-
ságok által nem befolyásolható esemény okozta, és nem
is a stabilitási és növekedési paktum értelmében vett
súlyos gazdasági visszaesés, amelyet a reál-GDP legalább
2,0 %-os csökkenéseként definiálnak. Még azoknak a
kiegészítő intézkedéseknek, amelyekről a hatóságok
2004. április 16-án határoztak – amelyek nem szere-
peltek a Bizottság 2004-es tavaszi előrejelzésében – a
figyelembevétele mellett is fennáll annak a kockázata,
hogy az államháztartási hiány a GDP 3%-a felett lehet
2004-ben is. Ez arra utal, hogy a Szerződés szerinti, a
GDP 3%-át kitevő referenciaérték megsértése talán nem
ideiglenes jellegű. Végül az államadósság aránya, amely a
Bizottság előrejelzése szerint 2004-ben előreláthatólag
eléri majd a GDP 56,3 %-át, továbbra is a Szerződés
szerinti, a GDP 60%-át kitevő referenciaérték alatt
marad ebben az évben,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az átfogó értékelés alapján megállapítást nyert, hogy Hollan-
diában túlzott hiány áll fenn.

HUL 47/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.2.18.

(1) HL L 332., 1993.12.31., 7. o. A legutóbb a 351/2002/EK bizottsági
rendelettel (HL L 55. o., 2002.2.26., 23. o.) módosított rendelet.



2. cikk

Ennek a határozatnak a Holland Királyság a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2004. június 2-án.

a Tanács részéről
az elnök
G. ZALM
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