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(Ψηφίσματα, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 18ης Δεκεμβρίου 2006
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2005/5 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών
στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών
πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών
(ΕΚΤ/2006/27)
(2007/C 17/01)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 5.1, 5.2, 12.1 και 14.3,

θα πρέπει να μετατεθεί στο 1995. Η κατά τα ανωτέρω μεταβολή δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις ΕθνΚΤ που διαθέτουν
στοιχεία για τα πριν από το 1995 έτη να παρέχουν τα στοιχεία αυτά σε εθελοντική βάση.
(4)

Tο άρθρο 1 της απόφασης 2006/495/ΕΚ του Συμβουλίου,
της 11ης Ιουλίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβενία από την 1η Ιανουαρίου 2007 (2),
προβλέπει ότι η παρέκκλιση υπέρ της Σλοβενίας, η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 4 της πράξης προσχώρησης του
2003 (3), καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(5)

O διοικητής της Banka Slovenije προσκλήθηκε να παραστεί
στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου κατά την οποία
εκδόθηκε η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, σύμφωνα με το
άρθρο 3.5 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2005/5, της
17ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τις υποχρεώσεις
παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων
οικονομικών (1), προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι το διοικητικό
συμβούλιο θα επανεξετάζει σε ετήσια βάση τις παρεκκλίσεις
που χορηγούνται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ)
που αδυνατούν να συμμορφωθούν προς τους όρους του
άρθρου 2 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 της κατευθυντήριας γραμμής.
Στις περιπτώσεις που ισχύουν παρεκκλίσεις, τα κράτη μέλη
χρειάζονται ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να αναπτύξουν τις πηγές των σχετικών δεδομένων και, συνεπώς, η
ημερομηνία πρώτης διαβίβασης των δεδομένων αυτών πρέπει
να οριστεί σε χρονικό σημείο κατά το οποίο αναμένεται ότι
αυτά θα είναι διαθέσιμα.
Το άρθρο 2 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2005/5 απαιτεί τα στοιχεία που οι ΕθνΚΤ παρέχουν
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να καλύπτουν την
περίοδο από το 1991 έως το έτος το οποίο αφορά η διαβίβαση. Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας στοιχείων για τα έτη πριν από το 1995, η ημερομηνία έναρξης

(1) ΕΕ L 109 της 29.4.2005, σ. 81. Κατευθυντήρια γραμμή όπως τροποποιήθηκε με την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2006/2 (ΕΕ L 40 της 11.2.2006,
σ. 32).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Η κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2005/5 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2.
Τα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο από το 1995 έως το
έτος το οποίο αφορά η διαβίβαση (έτος t-1).»
2. Το παράρτημα ΙV αντικαθίσταται από το παράρτημα της
παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
(2) ΕΕ L 195 της 15.7.2006, σ. 25.
(3) ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33.
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Άρθρο 2
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007.
Άρθρο 3
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 18 Δεκεμβρίου 2006.
Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1Α ΕΩΣ 3Β ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

Πίνακας/σειρά

Περιγραφή χρονοσειράς

Ημερομηνία πρώτης
διαβίβασης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2A.30

Κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών

3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

3A.23,25

Χρέος, ανάλυση κατά εναπομένουσα διάρκεια, εκ του οποίου κυμαινόμενου
επιτοκίου

Οκτώβριος 2008

ΕΛΛΑΔΑ
3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

3A.20

Μακροπρόθεσμο χρέος, εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου

3A.21,22,23,24,25

Χρέος, ανάλυση κατά εναπομένουσα διάρκεια

Οκτώβριος 2008

ΓΑΛΛΙΑ
3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

Οκτώβριος 2008

3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

Οκτώβριος 2008

3A.31

Χρέος — ομολογίες άνευ τοκομεριδίων

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ
3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

Οκτώβριος 2008

2A.2

Προσαρμογή μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Οκτώβριος 2008

2Α.3

Καθαρές συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και
στοιχείων του παθητικού

2Α.11,12

Συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων, ανάλυση

2Α.7,19

Συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων
του παθητικού, εκ των οποίων συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων

2Α.13,22

Συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και
λοιπών στοιχείων του παθητικού

2Α.29,30,31

Αποτελέσματα της αποτίμησης στο χρέος και ανάλυση

2A.32

Λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους

3A.12,13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

3A.21,22,23,24,25

Χρέος, ανάλυση κατά εναπομένουσα διάρκεια

3A.30

Μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (1)
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Πίνακας/σειρά

Περιγραφή χρονοσειράς

25.1.2007
Ημερομηνία πρώτης
διαβίβασης

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

Οκτώβριος 2008

2A.10,11,12

Συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων, ανάλυση

Οκτώβριος 2008

2Α.25,26,27

Συναλλαγές τίτλων χρέους, ανάλυση κατά νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένοι

2A.29,30,31

Αποτελέσματα της αποτίμησης στο χρέος και ανάλυση

2A.32

Λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους

3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

3A.15,16,17

Χρέος, ανάλυση κατά νόμισμα στο οποίο το χρέος είναι εκφρασμένο

3A.20

Μακροπρόθεσμο χρέος, εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου

3A.21,22,23,24,25

Χρέος, ανάλυση κατά εναπομένουσα διάρκεια

3A.30

Μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους

3A.31

Χρέος — ομολογίες άνευ τοκομεριδίων

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (2)
1Α.2,3,4,5

Χρέος κατά υποτομείς

2A.10,11,12

Συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων, ανάλυση

2A.24

Συναλλαγές μακροπρόθεσμων τίτλων χρέους

2A.25,26,27

Συναλλαγές τίτλων χρέους, ανάλυση κατά νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένοι

2A.29,30,31

Αποτελέσματα της αποτίμησης στο χρέος και ανάλυση

2A.32

Λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους

3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

3A.20

Μακροπρόθεσμο χρέος, εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου

3A.30

Μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους

3A.31

Χρέος — ομολογίες άνευ τοκομεριδίων»

Οκτώβριος 2008

(1) Όσον αφορά τα στοιχεία 2Α.2, 3, 7, 13, 19, 22, η παρέκκλιση ισχύει μόνο για τα δεδομένα που απαιτούνται για την περίοδο από το 1995
έως το 1998.
(2) Η Σλοβενία απολαύει παρέκκλισης για όλα τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει των πινάκων 2A, 2B, 3A και 3B του παραρτήματος I, για την
περίοδο από το 1995 έως το 1998. Όσον αφορά τα στοιχεία 1A.2, 3, 4, 5, η παρέκκλιση ισχύει για τα δεδομένα που απαιτούνται για την
περίοδο από το 1995 έως το 1998. Όσον αφορά τα στοιχεία 2A.10,11,12,24, η παρέκκλιση ισχύει μόνο για τα στοιχεία που απαιτούνται για
το 1999.

