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EUROPESE CENTRALE BANK

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 3 februari 2006
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de
Europese Centrale Bank en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het
Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën
(ECB/2006/2)
(2006/87/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de Statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 5.1, artikel 5.2, artikel 12.1 en artikel 14.3,
Overwegende hetgeen volgt:

(3)

Overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.3 van de statuten, vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend
onderdeel van de communautaire wetgeving,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtsnoer ECB/2005/5 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

(2)

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2103/2005 van de
Raad van 12 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3605/93 wat de kwaliteit van de statistische
gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige
tekorten betreft (1), herziet onder meer de uiterste data
voor het rapporteren van gegevens in het kader van de
procedure bij buitensporige tekorten, teneinde consistentie te verzekeren met de uiterste data van het schema
voor het verstrekken van gegevens van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 95) (2). Ingevolge deze herziening zijn de lidstaten met ingang van 2006 verplicht
binnen het kader van de procedure bij buitensporige
tekorten voor 1 april en 1 oktober van ieder jaar gegevens te rapporteren.
De vereisten van het Eurosysteem ingevolge Richtsnoer
ECB/2005/5 van 17 februari 2005 inzake de statistische
rapportageverplichtingen van de Europese Centrale Bank
en de procedures voor het uitwisselen van statistische
gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken
op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (3), dienen, voorzover mogelijk, met het oog op consistentie te zijn gebaseerd op de statistische normen van
ESR 95. De uiterste data in artikel 4 van Richtsnoer
ECB/2005/5 voor het halfjaarlijks rapporteren van volledige reeksen gegevens door de nationale centrale banken
(NCB’s) aan de Europese Centrale Bank (ECB) dienen derhalve te worden herzien.

(1) PB L 337 van 22.12.2005, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake
het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de
Gemeenschap (PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1267/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 180 van 18.7.2003, blz. 1).
(3) PB L 109 van 29.4.2005, blz. 81.

1) Artikel 4, lid 1, wordt vervangen door de volgende tekst:
„1.
Twee keer per jaar, vóór 15 april en vóór 15 oktober,
rapporteren de NCB's volledige reeksen gegevens.”.
2) Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:
Het woord „september” onder „Eerste datum van indiening”
in de rechterkolom van de tabellen genaamd „Actuele gegevens” en „Historische gegevens” wordt vervangen door het
woord „oktober”.
Artikel 2
Dit richtsnoer treedt twee dagen volgend op de vaststelling
ervan in werking.
Artikel 3
Dit richtsnoer is gericht tot de NCB's van de lidstaten die de
euro hebben aangenomen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 3 februari 2006.
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De President van de ECB
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