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(Rezoliucijos, rekomendacijos, gairės ir nuomonės)

GAIRĖS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2006 m. gruodžio 18 d.
iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/5 dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių
bankų sistemos viduje tvarkos
(ECB/2006/27)
(2007/C 17/01)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 ir 2 dalį, 12
straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

iki 1995 m. buvimo. Bet šis pakeitimas neturėtų kliudyti
tiems nacionaliniams centriniams bankams, kurie turi
duomenis iki 1995 m., pateikti juos savo iniciatyva.
(4)

Pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimo
2006/495/EB, pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl
bendros valiutos įvedimo Slovėnijoje 2007 m. sausio 1
d. (2) 1 straipsnį, Slovėnijai taikyta leidžianti nukrypti
nuostata, nurodyta 2003 m. Stojimo akto (3) 4 straipsnyje, panaikinama nuo 2007 m. sausio 1 d.

(5)

Vadovaujantis Europos centrinio banko darbo reglamento
3 straipsnio 5 dalimi, Banka Slovenije valdytojas buvo
pakviestas dalyvauti Valdančiosios tarybos posėdyje
priimant šias gaires,

kadangi:
(1)

2005 m. vasario 17 d. Gairių ECB/2005/5 dėl Europos
centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir
apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje
tvarkos (1) 8 straipsnis, inter alia, numato, kad Valdančioji
taryba kasmet peržiūri nacionaliniams centriniams
bankams (NCB), kurie negali laikytis gairių 2 straipsnyje
ir 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, leidžiančias
nukrypti nuostatas.

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:
(2)

Kai taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, valstybėms
narėms reikia pakankamai laiko išplėsti atitinkamų
duomenų šaltiniams, ir atitinkamai, pirma tokių
duomenų perdavimo data turi būti nustatyta laiku, kai
tikimasi, kad jie bus gaunami.

1 straipsnis
Gairės ECB/2005/5 iš dalies keičiamos taip:

(3)

Gairių ECB/2005/5 2 straipsnio 2 dalis reikalauja, kad
nacionaliniai centriniai bankai Europos centriniam bankui
(ECB) pateiktų duomenis už laikotarpį nuo 1991 m. iki
tų metų, su kuriais susijęs perdavimas. Tačiau pradinė
data turėtų būti nukelta į 1995 m. dėl riboto duomenų

(1) OL L 109, 2005 4 29, p. 81. Gairės su paskutiniais pakeitimais, padarytais Gairėmis ECB/2006/2 (OL L 40, 2006 2 11, p. 32).
(2) OL L 195, 2006 7 15, p. 25.

1. 2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2.
Duomenys apima laikotarpį nuo 1995 m. iki tų metų,
su kuriais susijęs perdavimas (metai t-1).“
2. IV priedas keičiamas šių gairių priedu.
(3) OL L 236, 2003 9 23, p. 33.
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2 straipsnis
Šios gairės įsigalioja 2007 m. sausio 1 d.
3 straipsnis
Šios gairės skirtos eurą įsivedusių valstybių narių NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2006 m. gruodžio 18 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET
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PRIEDAS
„IV PRIEDAS
LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU I PRIEDE IŠVARDYTOMIS LAIKO EILUTĖMIS
LENTELĖS NUO 1A IKI 3B

Lentelė/eilutė

Laiko eilučių aprašymas

Pirma perdavimo data

VOKIETIJA
2A.30

Užsienio valiutos holdingo vertės padidėjimas ir sumažėjimas

3A.13,14

Nerezidentų skola, paskirstymas

3A.23,25

Skola, paskirstyta pagal likutinį terminą, su kintama palūkanų norma

2008 m. spalio mėn.

GRAIKIJA
3A.13,14

Nerezidentų skola, paskirstymas

3A.20

Ilgalaikė skola su kintama palūkanų norma

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

Skola, paskirstymas pagal likutinį terminą

2008 m. spalio mėn.

PRANCŪZIJA
3A.13,14

Nerezidentų skola, paskirstymas

2008 m. spalio mėn.

3A.13,14

Nerezidentų skola, paskirstymas

2008 m. spalio mėn.

3A.31

Skola — nulinės atkarpos obligacijos

AIRIJA

ITALIJA
3A.13,14

Nerezidentų skola, paskirstymas

2008 m. spalio mėn.

2A.2

Finansinių ir nefinansinių sąskaitų derinimas

2008 m. spalio mėn.

2A.3

Grynieji sandoriai finansiniu turtu ir įsipareigojimais

2A.11,12

Sandoriai akcijomis ir kitais nuosavybės vertybiniais popieriais, paskirstymas

2A.7,19

Sandoriai finansiniu turtu ir įsipareigojimais, iš jų sandoriai išvestinėmis
finansinėmis priemonėmis

2A.13,22

Sandoriai kitu finansiniu turtu ir kitais įsipareigojimais

2A.29,30,31

Įvertinimo poveikis skolai ir paskirstymui

2A.32

Kiti skolos apimties pokyčiai

3A.12,13,14

Nerezidentų skola, paskirstymas

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

Skola, paskirstymas pagal likutinį terminą

3A.30

Vidutinis skolos likutinis terminas

LIUKSEMBURGAS (1)
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Pirma perdavimo data

NYDERLANDAI
3A.13,14

Nerezidentų skola, paskirstymas

2008 m. spalio mėn.

2A.10,11,12

Sandoriai akcijomis ir kitais nuosavybės vertybiniais popieriais, paskirstymas

2008 m. spalio mėn.

2A.25,26,27

Sandoriai skolos priemonėmis, paskirstymas pagal valiutą, kuria jos yra
išreikštos

2A.29,30,31

Įvertinimo poveikis skolai ir paskirstymui

2A.32

Kiti skolos apimties pokyčiai

3A.13,14

Nerezidentų skola, paskirstymas

3A.15,16,17

Skola, paskirstyta pagal valiutą, kuria ji yra išreikšta

3A.20

Ilgalaikė skola su kintama palūkanų norma

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

Skola, paskirstymas pagal likutinį terminą

3A.30

Vidutinis skolos likutinis terminas

3A.31

Skola — nulinės atkarpos obligacijos

AUSTRIJA

SLOVĖNIJA (2)
1A.2, 3, 4, 5

Deficitas pagal pasektorius

2A.10,11,12

Sandoriai akcijomis ir kitais nuosavybės vertybiniais popieriais, paskirstymas

2A.24

Sandoriai ilgalaikėmis skolos priemonėmis

2A.25,26,27

Sandoriai skolos priemonėmis, paskirstymas pagal valiutą, kuria jos yra
išreikštos

2A.29,30,31

Įvertinimo poveikis skolai ir paskirstymui

2A.32

Kiti skolos apimties pokyčiai

3A.13,14

Nerezidentų skola, paskirstymas

3A.20

Ilgalaikė skola su kintama palūkanų norma

3A.30

Vidutinis skolos likutinis terminas

3A.31

Skola — nulinės atkarpos obligacijos

2008 m. spalio mėn.

(1) 2A.2, 3, 7, 13, 19, 22 elementams leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik dėl duomenų, reikalaujamų už laikotarpį nuo 1995 iki
1998 m.
(2) Slovėnijai leidžianti nukrypti nuostata taikoma dėl visų I priedo 2A, 2B, 3A ir 3B lentelėse pateikiamų duomenų, reikalaujamų už laikotarpį nuo 1995 iki 1998 m. 1A.2, 3, 4, 5 elementams leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik dėl duomenų, reikalaujamų už laikotarpį
nuo 1995 iki 1998 m. 2A.10, 11,12,24 elementams leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik dėl duomenų, reikalaujamų už 1999 m.“

