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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2006
για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/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/2006/2)
(2006/87/ΕΚ)
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,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2103/2005 του
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 όσον αφορά την
ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (1), μεταξύ άλλων, αναθεωρεί τις προθεσμίες υποβολής στατιστικών στοιχείων στο
πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ),
με σκοπό να διασφαλιστεί ότι αυτές συνάδουν με τις προθεσμίες του προγράμματος διαβίβασης στοιχείων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών 95 (ΕΣΛ 95) (2). Συνεπεία
της εν λόγω αναθεώρησης, τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται,
από το 2006, να υποβάλλουν στοιχεία στο πλαίσιο της ΔΥΕ
πριν από την 1η Απριλίου και την 1η Οκτωβρίου κάθε
έτους.
Για λόγους συνέπειας, οι υποχρεώσεις, τις οποίες θεσπίζει το
Ευρωσύστημα σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή
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 (3), θα πρέπει να βασίζονται όσο το
δυνατό περισσότερο στα στατιστικά πρότυπα του ΕΣΛ 95.
Ως εκ τούτου, οι προθεσμίες του άρθρου 4 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2005/5 για την υποβολή στην Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), δύο φορές το χρόνο, πλήρων
δεσμών στοιχείων εκ μέρους των εθνικών κεντρικών τραπεζών
(ΕθνΚΤ) χρήζoυν αναθεώρησης.

(1) ΕΕ L 337 της 22.12.2005, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου
1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών
λογαριασμών της Κοινότητας (ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1267/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της
18.7.2003, σ. 1).
(3) ΕΕ L 109 της 29.4.2005, σ. 81.

(3)

Σύμφωνα με τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/5 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«1.
Δύο φορές το χρόνο, πριν από τις 15 Απριλίου και τις
15 Οκτωβρίου, οι ΕθνΚΤ παρέχουν πλήρεις δέσμες στοιχείων».
2) Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:
Στη δεξιά στήλη («Πρώτη περίοδος μεταβίβασης») των δύο πινάκων με τίτλους «Τρέχοντα στοιχεία» και «Αναδρομικά στοιχεία»,
η λέξη «Σεπτέμβριος» αντικαθίσταται από τη λέξη «Οκτώβριος».
Άρθρο 2
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει δύο ημέρες
μετά την έκδοσή της.
Άρθρο 3
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των
κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 3 Φεβρουαρίου 2006.
Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

