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EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2006. gada 3. februāris),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/5 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām
un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu
statistikas jomā
(ECB/2006/2)
(2006/87/EK)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus, un jo īpaši to 5.1. un 5.2. pantu,
12.1. pantu un 14.3. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
Pamatnostādni ECB/2005/5 groza šādi.
1) Ar šādu punktu aizstāj 4. panta 1. punktu:

tā kā:
(1)

(2)

(3)

Padomes 2005. gada 12. decembra Regulas (EK) Nr.
2103/2005, ar kuru izdara grozījumus Regulā (EK) Nr.
3605/93, attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga
deficīta procedūras kontekstā (1) 1. pants cita starpā
pārskata termiņus datu ziņošanai PDP kontekstā, lai
nodrošinātu šo termiņu saskaņotību ar Eiropas kontu
sistēmas 95 (EKS 95) (2) datu pārsūtīšanas programmu.
Šīs pārskatīšanas rezultātā no 2006. gada dalībvalstīm
būs pienākums PDP kontekstā datus ziņot pirms katra
gada 1. aprīļa un 1. oktobra.
Eurosistēmas prasībām, ko nosaka 2005. gada 17.
februāra Pamatnostādne ECB/2005/5 par Eiropas
Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas
Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas
jomā (3), saskaņotības nolūkā pēc iespējas jābalstās uz
EKS 95 standartiem. Tādēļ jāpārskata Pamatnostādnes
ECB/2005/5 4. panta termiņi valstu centrālo banku
(VCB) divreiz gadā veiktajai pilnu datu kopumu paziņošanai Eiropas Centrālajai bankai (ECB).
Saskaņā ar Statūtu 12.1. un 14.3. pantu ECB pamatnostādnes ir neatņemama Kopienas tiesību sastāvdaļa,

(1) OV L 337, 22.12.2005., 1. lpp.
(2) Padomes 1996. gada 25. jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas
nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (OV L 310,
30.11.1996., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003 (OV L 180,
18.7.2003., 1. lpp.).
(3) OV L 109, 29.4.2005., 81. lpp.

“1.
Pilnus datu kopumus VCB paziņo divas reizes gadā –
pirms 15. aprīļa un pirms 15. oktobra.”
2) Šādi groza IV pielikumu:
tabulu “Pašreizējie dati” un “Retrospektīvie dati” labajā slejā
ar nosaukumu “Pirmais pārsūtīšanas laiks” vārdu “septembris”
aizstāj ar vārdu “oktobris”.
2. pants
Šī pamatnostādne stājas spēkā divas dienas pēc tās apstiprināšanas.
3. pants
Šī pamatnostādne ir adresēta to dalībvalstu VCB, kuras ir pieņēmušas euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 3. februārī
ECB Padomes vārdā —
ECB priekšsēdētājs
Jean-Claude TRICHET

