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EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 3 lutego 2006 r.
zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej
Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych
w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego
(EBC/2006/2)
(2006/87/WE)
Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 Statutu
wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(3)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego
art. 5 ust. 1 i 5 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2103/2005
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3605/93 z dnia
12 grudnia 2005 r. w sprawie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (1)
dokonuje między innymi rewizji terminów przekazywania danych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (excessive deficit procedure, EDP) w celu zapewnienia
spójności takich terminów z terminami obowiązującymi
na podstawie programu przekazywania danych w ramach
europejskiego
systemu
rachunków
narodowych
i regionalnych 95 (ESA 95) (2). W rezultacie wskazanej
rewizji państwa członkowskie będą, począwszy od
2006 r., obowiązane przekazywać dane w kontekście
EDP odpowiednio przed 1 kwietnia oraz 1 października
każdego roku.
Wymogi
Eurosystemu
zawarte
w
wytycznych
EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie
wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego
Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji
statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (3) powinny być – w celu zachowania spójności –
w najwyższym możliwym stopniu oparte na standardach
statystycznych wynikających z ESA 95. Terminy określone w art. 4 wytycznych EBC/2005/5 w odniesieniu do
składanych w okresach dwuletnich sprawozdań zawierających pełne zestawienia danych pochodzących od krajowych banków centralnych (KBC) na rzecz Europejskiego
Banku Centralnego (EBC) powinny być zatem odpowiednio zmienione.

(1) Dz. U. L 337 z 22.12.2005, str. 1.
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r.
w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych
i regionalnych we Wspólnocie, Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1.
Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE)
nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180
z 18.7.2003, str. 1).
(3) Dz. U. L 109 z 29.4.2005, str. 81.

Artykuł 1
W wytycznych EBC/2005/5 wprowadza się następujące zmiany:
1) Artykuł 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.
KBC przekazują pełne zestawienia danych dwa razy
do roku, do 15 kwietnia i do 15 października.”.
2) W załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:
Wyraz „wrzesień” w noszącej nazwę „Pierwszy termin przekazania” prawej kolumnie obu tabel zatytułowanych „Dane
bieżące” oraz „Dane wsteczne” zostaje zastąpiony wyrazem
„październik”.
Artykuł 2
Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dnia po ich przyjęciu.
Artykuł 3
Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC państw członkowskich, które przyjęły euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 3 lutego 2006 r.
Za Radę Prezesów EBC
Prezes EBC
Jean-Claude TRICHET

