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EURÓPAI KÖZPONTI BANK

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2006. február 3.)
az Európai Központi Bank statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok
Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai
információcsere eljárásairól szóló EKB/2005/5 iránymutatás módosításáról
(EKB/2006/2)
(2006/87/EK)
Az Alapokmány 12.1. és 14.3. cikke alapján az EKB
iránymutatásai a közösségi jog szerves részét képezik,

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

(3)

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszerének és az
Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
5.1. és 5.2., valamint 12.1. és 14.3. cikkére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

mivel:
(1)

(2)

1. cikk
Az EKB/2005/5 iránymutatás a következőképpen módosul:

A 3605/93/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok
minőségének tekintetében történő módosításáról szóló,
2005. december 12-i 2103/2005/EK tanácsi rendelet (1)
1. cikke többek között módosítja a túlzott hiány esetén
követendő eljárás keretében történő adatszolgáltatásra
vonatkozó határidőket annak biztosítására, hogy azok
összhangban álljanak az 1995. évi Európai Számlarendszer (ESA 95) (2) adattovábbítási programjával. E felülvizsgálat eredményeként a tagállamok 2006-tól kötelesek
adatot szolgáltatni a túlzott hiány esetén követendő
eljárás keretében minden év április 1-je és október 1-je
előtt.
Az euro-rendszer az Európai Központi Bank statisztikai
adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok
Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi
statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól szóló, 2005. február 17-i EKB/2005/5 iránymutatás (3) szerinti követelményeinek – az összhang megteremtése érdekében – a lehető legnagyobb mértékben az
ESA 95 statisztikai előírásain kell alapulniuk. Szükséges
ezért módosítani azon határidőket, amelyeket az
EKB/2005/5 iránymutatás 4. cikke határoz meg a
nemzeti központi bankok („NKB-k”) által a teljes adatsorozatok Európai Központi Bank („EKB”) részére évente
kétszer történő továbbítására.

(1) HL L 337., 2005.12.22., 1. o.
(2) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet (HL L 310.,
1996.11.30., 1. o.). A legutóbb az 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., 2003.7.18., 1. o.) módosított
rendelet.
(3) HL L 109., 2005.4.29., 81. o.

1. A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az NKB-k a teljes adatsorozatokat félévente, április
15. és október 15. előtt jelentik.”
2. A IV. melléklet a következőképpen módosul:
Az „Aktuális adatok” és „Visszamenőleges adatok” táblázatok
jobboldali oszlopának fejlécében a „szeptember” szó helyébe
az „október” szó lép.
2. cikk
Ez az iránymutatás az elfogadása után két nappal lép hatályba.
3. cikk
Ennek az iránymutatásnak azon tagállamok NKB-jai a címzettjei,
amelyek bevezették az eurót.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. február 3-án.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

