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III
(Parengiamieji aktai)

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ
2011 m. gegužės 19 d.
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių
sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje
(CON/2011/44)
(2011/C 203/04)
Įžanga ir teisinis pagrindas
2011 m. vasario 3 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti
nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regio
ninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio
4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, kadangi pasiūlytas reglamentas priklauso ECB kompetencijai. Vadovau
damasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji
taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos
1. ECB, būdamas Europos statistikos sudarytojas ir naudotojas, pritaria pasiūlytam reglamentui, kuris yra
svarbus žingsnis toliau gerinant Europos statistikos, ypač nacionalinių sąskaitų, kokybę ją suderinant su
ekonominės ir finansų aplinkos pokyčiais ir metodologine pažanga. Europos nacionalinių ir regioninių
sąskaitų sistema yra Europos makroekonominės statistikos šerdis ir todėl ji itin svarbi pinigų politikai.

2. ECB taip pat pritaria ketinimams pasiūlytame reglamente suderinti statistines sampratas ir apibrėžtis,
įskaitant su Jungtinių Tautų statistikos komisijos priimta Nacionalinių sąskaitų sistema (2008 m. NSS),
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso vadovo šeštuoju
leidimu (BPM6), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tiesioginių užsienio
investicijų pavyzdinės apibrėžties ketvirtuoju leidimu ir Europos veiklos rūšių klasifikacija (NACE 2
red.). Pirmiau minėtos priemonės taip pat prisidėjo prie pasiūlyto reglamento nuoseklumo ir suderintų
metodologijų.
(1) KOM(2010) 774 galutinis.
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Konkrečios pastabos
3. Ir Europos centrinių bankų sistemai (ECBS), ir Europos statistikos sistemai (ESS) Sutartimi nustatytas
uždavinys vystyti, rengti bei platinti Europos statistiką, tačiau remiantis atskirais teisiniais pagrindais,
atspindinčiais atitinkamas jų valdymo struktūras. Pasiūlytas reglamentas daro poveikį šių abiejų sistemų
rengiamai statistikai. Pagal 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos
centrinio banko renkamos statistinės informacijos (1), ECB, padedant nacionaliniams centriniams
bankams, turi teisę iš atraminės atskaitingosios visumos rinkti statistinę informaciją, kiek to reikia
ECBS uždaviniams vykdyti. Tiksliau, atraminę atskaitingąją visumą sudaro valstybėje narėje reziduo
jantys juridiniai ir fiziniai asmenys, patenkantys į 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB) Nr.
2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (2) apibrėžtą „finansinių
bendrovių“ sektorių, bei valstybėje narėje reziduojantys juridiniai ir fiziniai asmenys, atsižvelgiant į tai,
ar jie turi užsienio pozicijų arba vykdė užsienio sandorius.

4. Užtikrinus glaudų bendradarbiavimą ir tinkamą koordinavimą tarp ECBS ir ESS, sumažėja atskaito
mybės našta ir užtikrinamas darnumas, būtinas Europos statistikai rengti. Šį glaudaus bendradarbiavimo
poreikį taip pat atspindi 2003 m. kovo 10 d. Supratimo memorandumas tarp Europos Centrinio Banko
statistikos generalinio direktorato (Statistikos GD) ir Europos Bendrijų statistikos tarnybos (Euros
tatas) (3).

5. Atsižvelgiant į glaudžius ryšius rengiant pasiūlyto reglamento metodologinius pagrindus, ECB sutiko su
Eurostato prašymu parengti kai kuriuos su ECBS statistikos pagrindais labai susijusius A priedo skyrius.
ECB svariai prisidėjo būtent rengiant „finansinių bendrovių“ sektoriaus apibrėžtį institucinių vienetų ir
subsektorių atžvilgiu (2 skyriaus dalis) bei finansinio turto ir įsipareigojimų apibrėžtį ir jų pristatymą
sąskaitų sekoje (5 skyrius bei 6 ir 7 skyrių dalys). Buvo pateikti ir 17 skyriaus (socialinis draudimas,
įskaitant pensijas), kai kurių 21 skyriaus dalių (valdžios sąskaitos) bei 19 skyriaus (Europos sąskaitos)
projektai.

6. Institucinio sektoriaus „finansinės bendrovės“ ir jo subsektorių (pasiūlyto reglamento A priedo 2 skyrius)
atžvilgiu ECB pritaria, kad pinigų finansinių įstaigų subsektoriaus apibrėžtyje A priedo 2.67 punkte
daroma nuoroda į ECB apibrėžtį. „Kitų finansinių bendrovių“ subsektorių apibrėžtys didele dalimi
atitinka ECB teisės aktuose naudojamą metodą. Kad būtų sumažinta atskaitomybės našta ir užtikrintas
darnumas, būtinas Europos statistikai rengti, ECB siūlo su 2008 m. gruodžio 19 d. Reglamentu
ECB/2008/30 dėl finansinių priemonių korporacijų, sudarančių pakeitimo vertybiniais popieriais sando
rius, turto ir įsipareigojimų statistikos (4) labiau suderinti pasiūlytą finansinių priemonių bendrovių,
užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, apibrėžtį.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į ECBS statistikos pagrindų bei ESS tarpusavio sąveiką, pasiūlytas
reglamentas yra labai susijęs su ECB statistinės atskaitomybės reikalavimais, be kita ko, tokiose srityse
kaip pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistika, mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso
statistika, ketvirtinių finansinių sąskaitų ir valdžios finansų statistika. Atsižvelgdama į dabartinę praktiką
ir poreikį ECBS ir ESS glaudžiai bendradarbiauti bei tinkamai koordinuoti, Komisija, pasinaudodama jai
perduotais įgaliojimais iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, turėtų užtikrinti tinkamą ECB dalyvavimą
pagal pasiūlytą reglamentą rengiant deleguotų aktų projektus.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

OL L 318, 1998 11 27, p. 8.
OL L 310, 1996 11 30, p 1.
Galima rasti ECB svetainėje http://www.ecb.europa.eu
OL L 15, 2009 1 20, p. 1.
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8. Be to, atsižvelgdamas į pagal Sutarties 290 straipsnį priimamų deleguotų aktų svarbą, ECB pateikia šias
pastabas dėl ECB patariamojo vaidmens vykdymo pagal Sutarties 127 straipsnio 4 dalį ir 282 straipsnio
5 dalį.

Pirma, Komisijos deleguotų aktų projektai yra „Sąjungos aktų projektai“, kaip apibrėžta Sutarties 127
straipsnio 4 dalies pirmoje įtraukoje ir 282 straipsnio 5 dalyje (1). Deleguoti teisės aktai yra Sąjungos
teisės aktai (2). Atkreiptinas dėmesys, kad daugelyje Sutarties 282 straipsnio 5 dalies kalbinių versijų
nustatyta, kad su ECB konsultuojamasi dėl Sąjungos teisės aktų „projektų“ (3). Taigi pareiga konsultuotis
su ECB negali būti taikoma tik tiems teisės aktų projektams, kurie paremti Komisijos pasiūlymu.

Antra, OLAF sprendime (4) Teisingumo Teismas išaiškino, kad pareiga konsultuotis su ECB „iš esmės
siekiama (…) užtikrinti, kad tokio akto autorius jį priimtų tik išklausęs instituciją, kuri dėl Bendrijoje
vykdomų savo specifinių įgaliojimų ir didelės kompetencijos gali ypač naudingai prisidėti prie numa
tomo priėmimo proceso“.

Atsižvelgiant į tai ir siekiant visapusiškai pasinaudoti ECB patariamojo vaidmens teikiama nauda, su ECB
turėtų būti laiku konsultuojamasi dėl bet kurio Sąjungos akto projekto, įskaitant deleguotų aktų
projektus, kurie patenka į jo kompetencijos sritis. ECB vykdys savo patariamąjį vaidmenį kiek įmanoma
atsižvelgdamas į šių aktų priėmimo savalaikiškumą.

9. Dėl su pinigų politika susijusių savo uždavinių didžiausią dėmesį statistikos srityje ECB teikia Europos
agreguotiems rodikliams. ECB pabrėžia ketvirtinių integruotų euro zonos ataskaitų pagal institucijų
sektorius svarbą. Šiuo tikslu pinigų politikos sprendimams priimti reikalinga pakankama laiku patei
kiamų nacionalinių įnašų duomenų aprėptis.

10. Duomenų apie atskiras valstybes nares rinkimas tapo reikšmingesnis atsiradus naujiems statistikos
poreikiams finansinio stabilumo ir rizikos ribojimo makrolygiu tikslais, ypač neseniai įsteigus Europos
sisteminės rizikos valdybą, kuri yra atsakinga už Sąjungos finansų sistemos priežiūrą rizikos ribojimo
makrolygiu kontekste. Laiku pateikiama ir patikima atskirų valstybių narių nacionalinių sąskaitų statis
tika taip pat reikalinga pakto „Euro plius“ bei Europos stabilumo mechanizmo tikslams paremti.

11. Pinigų politikos ir finansinio stabilumo požiūriu ECB teikia didelį dėmesį laiku teikiamiems pakankamai
patikimiems ketvirtiniams duomenims, kuriems teikiama pirmenybė palyginti su išsamiais metiniais
arba rečiau teikiamais duomenimis. Be to, viso pastarųjų metų lentelių rinkinio parengimas turėtų
būti svarbesnis už ankstesnių duomenų ilgąsias eilutes.
(1) Sutarties 127 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka numato, kad su ECB konsultuojamasi „dėl bet kurio siūlomo Sąjungos
akto, priklausančio jo kompetencijai“. Sutarties 282 straipsnio 5 dalis numato, kad „su Europos Centriniu Banku jo
įgaliojimams priklausančiose srityse konsultuojamasi dėl visų Sąjungos aktų projektų“.
(2) Sutarties 290 straipsnis yra šeštosios dalies 2 skyriaus 1 skirsnyje „Sąjungos teisės aktai“.
(3) Sąjungos aktų projektai minimi šiose Sutarties 282 straipsnio 5 dalies kalbinėse versijose: bulgarų („проект на акт на
Съюза“); ispanų („proyecto de acto de la Unión“); danų („udkast“); vokiečių („Entwürfen für Rechtsakte der Union“);
estų („ettepanekute“); graikų („προτεινόμενη πράξη της Ένωσης“); prancūzų („projet d'acte de l'Union“); italų („progetto di
atto dell'Unione“); latvių („projektiem“); lietuvių („Sąjungos aktų projektų“); olandų („ontwerp van een handeling van de
Unie“); portugalų („projectos de acto da União“); rumunų („proiect de act al Uniunii“); slovakų („navrhovaných aktoch
Únie“); slovėnų („osnutki aktov Unije“); suomių („esityksistä“); švedų („utkast“). Versijoje airių kalba nurodyta „gniomh
Aontais arna bheartu“, kas atitinka „planuojamų“ Sąjungos aktų sampratą.
(4) 2003 m. liepos 10 d. Sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Europos centrinį banką, C-11/00, Rink. p. I-7147, ypač
110 ir 111 punktai.
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12. ECB pritaria perdavimo programai (pasiūlyto reglamento B priedas). Tačiau perdavimo programoje
reikėtų atsižvelgti į ECB renkamą statistiką padedant nacionaliniams centriniams bankams, ir ji turėtų
atspindėti tarp vartotojų ir duomenų rengėjų atsiradusias pirmenybes.

13. ECB pritaria 1 lentelės „Pagrindiniai suvestiniai rodikliai (ketvirtiniai ir metiniai duomenys)“ 1–12, 27 ir
28 ketvirtinių straipsnių savalaikiškumo pagerinimui iki t + 2 mėnesių. Tačiau ECB prieštarauja pasiū
lytai skirtingai didesnių ir mažesnių valstybių narių atskaitomybei, kuri nurodyta „Lentelių apžvalgos“ 4
ir 7 išnašose bei 1 lentelės 10 išnašoje, ir atitinkamam mažesnių valstybių narių pagrindinių suvestinių
rodiklių savalaikiškumo pabloginimui iki t + 80 dienų. Šiuo metu 17-ai valstybių narių būtų taikoma
skirtinga atskaitomybė, o dėl Sąjungos plėtros vis daugiau valstybių narių nukris žemiau siūlomo
skirtingos atskaitomybės slenksčio. Todėl pablogės ir Europos suvestinių rodiklių, ir mažesniųjų vals
tybių narių statistinės informacijos kokybė.

14. 2000 m. rugsėjį ECOFIN Taryba pritarė EPS statistinių reikalavimų veiksmų planui ir, kad būtų paten
kinti ECB pinigų politikos poreikiai, nustatė tikslinį terminą ketvirtiniams integruotų euro zonos
sąskaitų duomenims pagal institucinį sektorių, t.y. t + 90 dienų po ataskaitinio ketvirčio. Tai reiškia,
kad Eurostatas ir ECB turėtų surinkti atitinkamus nacionalinius duomenis per t + 82 dienas. Atsižvel
giant į planuojamą ECB valdančiosios tarybos posėdžių tvarkaraštį 2015 m. ir 2016 m., laiko skirtumo
sumažinimo iki t + 85 pakaktų 2015–2016 m. Todėl ECB remia atskaitomybės terminų ketvirtiniams
sektorių sąskaitų duomenims pagal ESS perdavimo programą paankstinimą iki t + 85 dienų iki
2014 m., siekiant t + 82 dienų iki 2017 m., kad visos ketvirtinės integruotos euro zonos sąskaitos
būtų parengtos per t + 90 dienų. Tai atitinka ir G-20 duomenų spragų iniciatyvą, kurioje sektorių
sąskaitos nurodomos kaip vienas iš duomenų spragų užpildymo prioritetų kaip viena iš finansų krizės
pamokų. ESS 2010 m. perdavimo programoje tai daro poveikį 801 lentelei.

15. Be to, ECB teikia pirmenybę suderintam visų valdžios sektoriaus ketvirtinių ir metinių nacionalinių
duomenų perdavimo terminui; dėl to valdžios sektoriaus ketvirtinius duomenis reikia suderinti su 801
lentelės savalaikiškumo tikslais, 27 ir 28 lentelėmis, taip pat 2 lentelės atskaitomybės terminus ir
perviršinio deficito procedūros (PDP) duomenis. Todėl ECB remia atskaitomybės terminų ketvirtiniams
valdžios sąskaitų duomenims pagal ESS perdavimo programą ir PDP duomenims paankstinimą iki
t + 85 dienų iki 2014 m., siekiant t + 82 iki 2017 m., kad visos ketvirtinės integruotos euro zonos
sąskaitos būtų parengtos per t + 90.

16. 2010 m. kovo 31 d. Nuomonėje CON/2010/28 dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į
perviršinio deficito procedūrą (1), ECB taip pat palaikė iniciatyvą pagerinti atskaitomybės proceso skai
drumą PDP naudojant nacionalinių sąskaitų deficitą (B.9). Į PDP naudojamą deficitą neįtraukus atsiskai
tymų pagal apsikeitimo sandorius ir išankstinius palūkanų normų sandorius, deficito duomenimis bus
sunkiau manipuliuoti atliekant sudėtingus finansinius sandorius. Šiame kontekste ECB pritaria, kad
pasiūlyto reglamento A priede nebebūtų apibrėžiami PDP_B.9 ir PDP_D.41. Tačiau kartu tai reiškia,
kad iš B priedo 2 lentelės turėtų būti išbrauktos visos nuorodos į šiuos du kintamuosius. Todėl, siekiant
atspindėti, kad perviršinio deficito procedūrai turės būti naudojamas nacionalinių sąskaitų deficitas (B.9),
ir siekiant atspindėti nominaliosios vertės apibrėžtį pasiūlytame reglamente, reikės iš dalies pakeisti
Reglamentą (EB) Nr. 479/2009.

17. Kad būtų patenkinti visuomenės ir politikos poreikiai įvertinti kompensaciją darbuotojui už valandą
valdžios sektoriuje, stengiantis aiškiau suvokti atlyginimų dinamiką ir galimą „persidavimo poveikį“ tarp
(1) OL C 103, 2010 4 22, p. 1.
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viešojo ir privataus sektorių, ECB siūlo į 801 lentelę įtraukti valdžios sektoriaus ketvirtinius duomenis
apie darbuotojų skaičių ir darbo valandas, nes kompensacija darbuotojams valdžios sektoriuje jau yra
įtraukta į perdavimo programą.
Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su
aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.
Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. gegužės 19 d.
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET
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PRIEDAS
Redagavimo pasiūlymai
ECB siūlomi pakeitimai (1)

Komisijos pasiūlytas tekstas

1 pakeitimas
2 straipsnio 2 dalis
„2.
Komisija, priimdama deleguotuosius teisės aktus
pagal 7, 8 ir 9 straipsnių nuostatas, gali priimti 2010 m.
ESS metodikos pakeitimus, kuriais siekiama paaiškinti ir
pagerinti jos turinį, jei tais pakeitimais nebus keičiamos
esminės sistemos sąvokos, jiems įgyvendinti nereikės papil
domų išteklių ir dėl jų nebus didinami nuosavi ištekliai.“

„2.
Komisija, priimdama deleguotuosius teisės aktus
pagal 7, 8 ir 9 straipsnių nuostatas, gali priimti 2010 m.
ESS metodikos pakeitimus, kuriais siekiama paaiškinti ir
pagerinti jos turinį, jei tais pakeitimais nebus keičiamos
esminės sistemos sąvokos, jiems įgyvendinti nereikės papil
domų išteklių ir dėl jų nebus didinami nuosavi ištekliai.
Komisija rengia deleguotųjų aktų projektus glaudžiai
bendradarbiaudama su Europos Centriniu Banku.“

Paaiškinimas
Pasiūlyto reglamento teisinis pagrindas yra Sutarties 338 straipsnio 1 dalis, kuri aiškiai nurodo, jog priemonės pagal 338 straipsnio
1 dalį priimamos nepažeidžiant „Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS
statutas) 5 straipsnio“. Savo ruožtu, ECBS statuto 5 straipsnio 3 dalis numato, kad „prireikus ECB prisideda prie taisyklių ir
praktikos, kuria vadovaujamasi renkant, kaupiant ir platinant statistinę informaciją jo kompetencijos srityse, suvienodinimo“. Atsi
žvelgiant į šias konkrečias Sutarties nuostatas, Komisija, pagal pasiūlytą reglamentą vykdydama jai perduotus įgaliojimus, turėtų
rengti deleguotųjų aktų projektus glaudžiai bendradarbiaudama su ECB, kad, inter alia, būtų užtikrintas duomenų suderinamumas ir
kokybė bei sumažinta atskaitomybės našta.
2 pakeitimas
A priedo 2.21 punktas
„2.21 Priklausomos finansų įstaigos pavyzdys – kontroliuo
jančioji bendrovė, kuriai tik priklauso nuosavybės
teise patronuojamųjų bendrovių turtas. Priklauso
momis finansų įstaigomis taip pat laikomi vienetai,
turintys pirmiau aprašytų SPV būdingų savybių, taip
pat investicijų ir pensijų fondai, vienetai, kuriais
asmenys ar šeimos naudojasi savo turtui valdyti,
vienetai, kurie valdo turtą, skirtą pakeisti vertybiniais
popieriais, susijusių bendrovių vardu išduoda skolos
vertybinius popierius (tokia bendrovė gali būti vadi
nama tarpininku), pakeitimo vertybiniais popieriais
vienetai ir kitas finansines funkcijas atliekantys
vienetai.“

„2.21 Priklausomos finansų įstaigos pavyzdys – kontro
liuojančioji bendrovė, kuriai tik priklauso nuosa
vybės teise patronuojamųjų bendrovių turtas.
Priklausomomis finansų įstaigomis taip pat laikomi
vienetai, turintys pirmiau aprašytų SPV būdingų
savybių, taip pat investicijų ir pensijų fondai,
vienetai, kuriais asmenys ar šeimos naudojasi savo
turtui valdyti, vienetai, kurie valdo turtą, skirtą
pakeisti vertybiniais popieriais, susijusių bendrovių
vardu išduoda skolos vertybinius popierius (tokia
bendrovė gali būti vadinama tarpininku), pakeitimo
vertybiniais popieriais vienetai ir kitas finansines
funkcijas atliekantys vienetai.“

Paaiškinimas
Finansinių priemonių bendrovės, užsiimančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, jokiu būdu negali būti laikomos pana
šiomis į priklausomas finansų įstaigas – svarbiausia, nepaisant „nepriklausomumo“ kriterijų, jos nėra konsoliduotos su sukūrėju. Jos
klasifikuojamos kaip kiti finansiniai tarpininkai (S.125). Žr. 2008 m. gruodžio 19 d. Reglamento ECB/2008/30 dėl finansinių
priemonių korporacijų, sudarančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius, turto ir įsipareigojimų statistikos (2) 1 straipsnį.
3 pakeitimas
A priedo 2.75 punktas
„2.75 Apibrėžtis. Indėlių bendrovių, išskyrus centrinį
banką, subsektorių (S.122) sudaro visos finansinės
bendrovės ir kvazibendrovės, išskyrus priskiriamas
centrinio banko ir PRF subsektoriams, kurių pagrin
dinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir kurios
verčiasi priimdamos institucinių vienetų indėlius ir
savo vardu teikdamos paskolas ir (arba) investuo
damos į vertybinius popierius.“

„2.75 Apibrėžtis. Indėlių bendrovių, išskyrus centrinį
banką, subsektorių (S.122) sudaro visos finansinės
bendrovės ir kvazibendrovės, išskyrus priskiriamas
centrinio banko ir PRF subsektoriams, kurių pagrin
dinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir kurios
verčiasi priimdamos institucinių vienetų, kurie nėra
PFI, indėlius ir (arba) indėliams artimus pakaitus
ir savo vardu teikdamos paskolas ir (arba) investuo
damos į vertybinius popierius.“
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Paaiškinimas
Tekstą reikia suderinti su „kitų PFI“ apibrėžtimi, pateikta 2008 m. gruodžio 19 d. Reglamento ECB/2008/32 dėl pinigų finansinių
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (3) 1 straipsnyje. Panaši formuluotė yra ir NSS 2008.
4 pakeitimas
A priedo 2.90 punktas
„2.90 Apibrėžtis. Finansinių priemonių bendrovės, užsi
imančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais
(FPB) – pakeitimo vertybiniais vienetais sandorius
vykdančios įmonės. Instituciniam vienetui nustatytus
kriterijus tenkinančios FPB priskiriamos S.125
subsektoriui, kitu atveju jos laikomos neatsiejama
patronuojančiosios bendrovės dalimi.“

„2.90 Apibrėžtis. Finansinių priemonių bendrovės, užsi
imančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais
(FPB) – pakeitimo vertybiniais vienetais sandorius
vykdančios įmonės. Instituciniam vienetui nustatytus
kriterijus tenkinančios FPB priskiriamos S.125
subsektoriui, kitu atveju jos laikomos neatsiejama
patronuojančiosios bendrovės dalimi.“

Paaiškinimas
FPB turėtų būti laikomos atskirais instituciniais vienetais, nepriklausomai nuo tokio kriterijaus kaip „nepriklausomumo nuo patro
nuojančiosios bendrovės laipsnis“ (žr. 2.22). Žr. Reglamento ECB/2008/30 1 straipsnį.
5 pakeitimas
A priedo 5.108 punktas
„5.108. Svarbu nustatyti (…) priskiriami priklausomoms
finansų įstaigoms.“

„5.108 Svarbu nustatyti (…) priskiriami priklausomoms
finansų įstaigoms.“

Paaiškinimas
Ši dalis turi būti išbraukta, nes ji nėra suderinama su pakeitimo vertybiniais popieriais vienetams taikytinomis apibrėžtimis ir
kriterijais. Jei ji būtų taikoma, vienetai rezidentai galėtų būti konsoliduojami su patronuojančiais vienetais rezidentais, kadangi
pakeitimo vertybiniais popieriais vienetai paprastai neatitinka pasiūlytų turimos rinkos ir kredito rizikos kriterijų (žr. taip pat 4
pakeitimą).
6 pakeitimas
A priedo 5.111 punktas
„5.111 Padengtomis obligacijomis vadinami finansinės
bendrovės išleisti arba jos visiškai garantuoti skolos
vertybiniai popieriai. Jei juos išleidusi arba garanta
vusi finansinė bendrovė neįvykdo įsipareigojimų,
obligacijų turėtojai be įprastinio reikalavimo į finan
sinę bendrovę turi pirmumo teisę į turto, kuriuo
padengtos obligacijos, grupę.“

„5.111 Padengtomis obligacijomis vadinami finansinės
bendrovės išleisti arba jos visiškai garantuoti skolos
vertybiniai popieriai. Jei juos išleidusi arba garanta
vusi finansinė bendrovė neįvykdo įsipareigojimų,
obligacijų turėtojai be įprastinio reikalavimo į
finansinę bendrovę turi pirmumo teisę į turto,
kuriuo padengtos obligacijos, grupę. Padengtos
obligacijos skiriasi nuo keičiant vertybiniais
popieriais išleistų turtu užtikrintų vertybinių
popierių tuo, kad emitentas (turto savininkas)
prisiima besąlyginį įsipareigojimą išmokėti
pagrindinę sumą ir palūkanas nežiūrint to,
kokie yra turto pokyčiai. Turtas tiesiog yra
įkaitas, pateiktas obligacijų turėtojo naudai tuo
atveju, jei šie įsipareigojimai nebūtų įvykdyti.“

Paaiškinimas
Nepaaiškinus skirtumo tarp padengtų obligacijų ir turtu užtikrintų vertybinių popierių, neaišku, kodėl pakeitimo vertybiniais popieriais
dalyje minimos padengtos obligacijos. Kaip alternatyva galėtų būti išbrauktos visos nuorodos į padengtas obligacijas, nes padengtos
obligacijos nesusijusios su pakeitimu vertybiniais popieriais.
7 pakeitimas
Nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programa
Lentelių apžvalga (B priedas)
2, 801, 27, 28 lentelių trečias stulpelis „Terminas t + mėnesiai (dienos, kai nurodyta)“ ir nauja išnaša
2/Valdžios sektoriaus pagrindiniai suvestiniai rodikliai
(metiniai duomenys)/3/9

2/Valdžios sektoriaus pagrindiniai suvestiniai rodikliai
(metiniai duomenys)/3/9 85 dienos (*)/85 dienos 3
ketvirtyje

C 203/9

C 203/10
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801/Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (ketvirtiniai
duomenys)/85 dienos

801/Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (ketvirtiniai
duomenys)/85 dienos (*)

27/Valdžios sektoriaus finansinės sąskaitos (ketvirtiniai
duomenys)/85 dienos

27/Valdžios sektoriaus finansinės sąskaitos (ketvirtiniai
duomenys)/85 dienos (*)

28/Valdžios sektoriaus skola (ketvirtiniai duomenys)/3

28/Valdžios sektoriaus skola (ketvirtiniai duomenys)/3 85
dienos (*)
_____________
(*) Nuo 2017 m. – 82 dienos.

Paaiškinimas
2000 m. rugsėjį ECOFIN Taryba pritarė EPS statistinių reikalavimų veiksmų planui ir, kad būtų patenkinti ECB pinigų politikos
poreikiai, nustatė tikslinį terminą ketvirtiniams integruotų euro zonos sąskaitų duomenims pagal institucinį sektorių, t.y. t+90 dienų
po ataskaitinio ketvirčio. Tai reiškia, kad Eurostatas ir ECB turėtų surinkti atitinkamus nacionalinius duomenis per t+82 dienas.
Atsižvelgiant į planuojamą ECB valdančiosios tarybos posėdžių tvarkaraštį 2015 m. ir 2016 m., laiko skirtumo sumažinimo iki
t+85 pakaktų 2015–2016 m. Todėl ECB remia atskaitomybės terminų ketvirtiniams sektorių sąskaitų duomenims pagal ESS
perdavimo programą paankstinimą iki t+85 dienų iki 2014 m., siekiant t+82 dienų iki 2017 m., kad visos ketvirtinės integruotos
euro zonos sąskaitos būtų parengtos per t+90 dienų.
Be to, ECB teikia pirmenybę suderintam visų valdžios sektoriaus ketvirtinių ir metinių nacionalinių duomenų perdavimo terminui; dėl
to valdžios sektoriaus ketvirtinius duomenis reikia suderinti su 801 lentelės savalaikiškumo tikslais, 27 ir 28 lentelėmis, taip pat 2
lentelės atskaitomybės terminus ir perviršinio deficito procedūros (PDP) duomenis. Todėl ECB remia atskaitomybės terminų ketvirti
niams valdžios sąskaitų duomenims pagal ESS perdavimo programą ir PDP duomenims paankstinimą iki t+85 dienų iki 2014 m.,
siekiant t+82 iki 2017 m., kad visos ketvirtinės integruotos euro zonos sąskaitos būtų parengtos per t+90 dienų.
8 pakeitimas
B priedo 2 lentelės „Valdžios sektoriaus pagrindiniai suvestiniai rodikliai“ pabaiga
EDP_D.41

Palūkanos, įskai
tant apsikeitimo
sandorių ir išanks
tinių
palūkanų
normų sandorių
(angl. FRA) srau
tus (1) (4)

S.13,
S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

EDP_D.41

Palūkanos, įskai
tant apsikeitimo
sandorių ir išanks
tinių
palūkanų
normų sandorių
(angl.
FRA)
srautus (1) (4)

S.13,
S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

EDP_B.9

Grynasis skolini
mas (+)/grynasis
skolinimasis
(–)
pagal perviršinio
deficito procedūrą
(4 )

S.13,
S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

EDP_B.9

Grynasis skolini
mas (+)/grynasis
skolinimasis
(–)
pagal perviršinio
deficito procedūrą
(4 )

S.13,
S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

Paaiškinimas
Pasiūlyto reglamento A priede nebėra apibrėžiami EDP_B.9 ir EDP_D.41. Tai reiškia, kad iš B priedo 2 lentelės turėtų būti
išbrauktos visos nuorodos į šiuos du kintamuosius. Tai taikytina ir 2 lentelės 4 išnašai.
9 pakeitimas
801 lentelės „Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius (ketvirtiniai duomenys)“ S.13 stulpelio pabaiga
OTE Visos valdžios sektoriaus išlaidos/x
OTR Visos valdžios sektoriaus pajamos/x

OTE Visos valdžios sektoriaus išlaidos/x
OTR Visos valdžios sektoriaus pajamos/x
EMH Darbo valandų/x
EMP Dirbo žmonių/x
Paaiškinimas

Kad būtų patenkinti visuomenės ir politikos poreikiai įvertinti kompensaciją darbuotojui už valandą valdžios sektoriuje, į perdavimo
programą (801 lentelė) reikėtų įtraukti valdžios sektoriaus ketvirtinius duomenis apie darbuotojų skaičių ir darbo valandas.
(1) Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys,
kurias ECB siūlo išbraukti.
(2) OL L 15, 2009 1 20, p. 1.
(3) OL L 15, 2009 1 20, p. 14.

