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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

11.2.2006

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 3 февруари 2006 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/5 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската
централна банка и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската
система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси
(EЦБ/2006/2)
(2006/87/ЕО)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове
5.1, 5.2, 12.1 и 14.3 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Член 1 от Регламент (ЕО) № 2103/2005 на Съвета от
12 декември 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 3605/93 по отношение на качеството на статистическите данни в рамките на процедурата при прекомерен
дефицит (ППД) (1), inter alia преразглежда сроковете за отчитане на данните в рамките на процедурата при ППД, за да
се осигури тяхната съвместимост със сроковете на програмата на Европейската система от сметки 95 (ESA 95) (2) за
предаване на данни. В резултат на това преразглеждане,
считано от 2006 г. държавите-членки се задължават да
отчитат данните в рамките на ППД до 1 април и до 1 октомври всяка година.
Изискванията на Еуросистемата съгласно Насоки
ЕЦБ/2005/5 от 17 февруари 2005 г. относно изискванията
за статистическа отчетност на Европейската централна банка
и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в
областта на статистиката на държавните финанси (3), с цел
съгласуваност, следва да се основават във възможно найголяма степен на статистическите стандарти на ESA 95.
Следователно сроковете в член 4 от Насоки ЕЦБ/2005/5
относно предоставянето два пъти годишно на пълен набор
от данни от националните централни банки (НЦБ) на Европейската централна банка (ЕЦБ) следва да се преразгледат.
В съответствие с членове 12.1 и 14.3 от Устава, насоките на
ЕЦБ са неразделна част от законодателството на Общността,

(1) ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно
Европейската система от национални и регионални сметки в Общността, ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен
с Регламент (ЕО) № 1267/2003 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).
(3) ОВ L 109, 29.4.2005 г., стр. 81.

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Насоки ЕЦБ/2005/5 се изменят, както следва:
1. Член 4, параграф 1 се заменя със следния текст:
„1. НЦБ предоставят пълен набор от данни два пъти годишно,
до 15 април и до 15 октомври.“;
2. Приложение IV се изменя, както следва:
Думата „септември“ под заглавието „Първа дата на предаване“ в
дясната колона на двете таблици, озаглавени „Текущи данни“
и „Данни за минали периоди“ се заменя с думата „октомври“.
Член 2
Настоящите насоки влизат в сила два дни след приемането им.
Член 3
Адресати на настоящите насоки са НЦБ на държавите-членки,
които са приели еурото.
Съставено във Франкфурт на Майн на 3 февруари 2006 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET

