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EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 3 päivänä helmikuuta 2006,
Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista
Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen
osalta suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta
(EKP/2006/2)
(2006/87/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1
ja 14.3 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvien tilastotietojen
laadun osalta 12 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2103/2005 (1) 1 artiklalla
muutetaan muun muassa määräaikoja, joiden mukaisesti
tiedot on toimitettava liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä, jotta varmistettaisiin niiden yhteensopivuus Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän
1995 (EKT 1995) (2) mukaisten tietojen toimittamista
koskevien määräaikojen kanssa. Tämän muutoksen seurauksena jäsenvaltioiden on vuodesta 2006 lähtien toimitettava liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvät
tiedot joka vuosi ennen huhtikuun 1 päivää ja ennen
lokakuun 1 päivää.
Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta 17 päivänä helmikuuta
2005 annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 (3) mukaisten eurojärjestelmän vaatimusten pitäisi yhdenmukaisuuden vuoksi perustua mahdollisimman suuressa määrin
EKT 95:n tilastointistandardeihin. Tästä syystä on muutettava määräaikoja, jotka on vahvistettu suuntaviivojen
EKP/2005/5 4 artiklassa kansallisten keskuspankkien Euroopan keskuspankille (EKP) kahdesti vuodessa toimittamien täydellisten tietosarjojen osalta.
Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n
suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

(1) EUVL L 337, 22.12.2005, s. 1.
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96, annettu 25 päivänä kesäkuuta
1996, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä (EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1). Asetus sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EY) N:o 1267/2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).
(3) EUVL L 109, 29.4.2005, s. 81.

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Suuntaviivoja EKP/2005/5 muutetaan seuraavasti:
1) Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat täydelliset tietosarjat kahdesti vuodessa, ennen huhtikuun 15 päivää ja ennen
lokakuun 15 päivää.”.
2) Muutetaan liitettä IV seuraavasti:
Taulukoissa, jotka on otsikoitu ”Tämänhetkiset tiedot” ja
”Taustatiedot”, korvataan sana ”Syyskuu” otsikon ”Ensimmäinen toimituspvä” alla oikeassa sarakkeessa sanalla ”Lokakuu”.
2 artikla
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahden päivän kuluttua niiden antamispäivästä.
3 artikla
Nämä suuntaviivat on osoitettu euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 3 päivänä helmikuuta 2006.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET

