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ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 3 februarie 2006
de modificare a Orientării BCE/2005/5 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale
Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor
Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice
(BCE/2006/2)
(2006/87/CE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale
și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 și 5.2,
articolul 12.1 și articolul 14.3,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2103/2005 al Consiliului din 12 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3605/93 cu privire la calitatea datelor
statistice în contextul procedurii deficitului excesiv (1) revizuiește, printre altele, termenele pentru raportarea datelor
în contextul procedurii deficitului excesiv (PDE) pentru a
asigura consecvența respectivelor termene cu termenele
programului de transmitere al Sistemului european de
conturi 95 (SEC 95) (2). Ca urmare a respectivei revizuiri,
statele membre vor fi obligate, începând cu 2006, să
raporteze datele în contextul PDE înainte de 1 aprilie și
1 octombrie ale fiecărui an.
Cerințele Eurosistemului prevăzute în Orientarea
BCE/2005/5 din 17 februarie 2005 privind cerințele de
raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și
procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice (3) ar trebui să se bazeze, pe
cât posibil, din motive de consecvență, pe standardele statistice SEC 95. Prin urmare, este necesar să se revizuiască
termenele prevăzute la articolul 4 din Orientarea
BCE/2005/5 pentru raportarea bianuală a seturilor de date
complete de către băncile centrale naționale (BCN) către
Banca Centrală Europeană (BCE).
În conformitate cu articolul 12.1 și cu articolul 14.3 din
Statut, orientările BCE fac parte integrantă din dreptul
comunitar,

(1) JO L 337, 22.12.2005, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate, JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată
prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și
al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).
(3) JO L 109, 29.4.2005, p. 81.

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Orientarea BCE/2005/5 se modifică după cum urmează:
1. articolul 4 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) BCN raportează seturile complete de date de două ori pe
an, înainte de 15 aprilie și înainte de 15 octombrie.”;
2. anexa IV se modifică după cum urmează:
termenul „septembrie” din coloana cu titlul „Prima dată de
transmitere” aflată în partea dreaptă a celor două tabele
intitulate „Date curente” și „Date anterioare” se înlocuiește cu
termenul „octombrie”.
Articolul 2
Prezenta orientare intră în vigoare la două zile de la data adoptării.
Articolul 3
Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre care au
adoptat moneda euro.
Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 februarie 2006.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Jean-Claude TRICHET

