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EVROPSKA CENTRALNA BANKA

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 3. februarja 2006
o spremembah Smernice ECB/2005/5 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje
in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na
področju statistike državnih financ
(ECB/2006/2)
(2006/87/ES)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti člena 5.1 in 5.2, člena 12.1
in člena 14.3 Statuta,

Smernica ECB/2005/5 se spremeni, kot sledi:

ob upoštevanju naslednjega:

1. Člen 4(1) se nadomesti z naslednjim:

(1)

Člen 1 Uredbe Sveta (ES) št. 2103/2005 z dne 12.
decembra 2005 o spremembah Uredbe (ES) št.
3605/93 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru
postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (1) med
drugim spreminja roke za poročanje podatkov v okviru
postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, da bi se
zagotovila njihova skladnost z roki iz programa za posredovanje po Evropskem sistemu računov 95 (ESR 95) (2).
Kot posledica te spremembe bodo države članice od leta
2006 dolžne sporočiti podatke v okviru postopka v zvezi
s čezmernim primanjkljajem pred 1. aprilom in 1. oktobrom vsakega leta.

Člen 1

„1.
NCB sporočijo celotne podatkovne nize dvakrat letno,
pred 15. aprilom in pred 15. oktobrom.“
2. Priloga IV se spremeni, kot sledi:
Beseda „September“ pod naslovom „Prvi prenos“ v desnem
stolpcu v preglednicah z naslovom „Tekoči podatki“ in
„Pretekli podatki“ se nadomesti z besedo „Oktober“.
Člen 2
Ta smernica začne veljati dva dneva po sprejetju.

(2)

(3)

Zahteve Eurosistema po Smernici ECB/2005/5 z dne
17. februarja 2005 o zahtevah Evropske centralne
banke za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema
centralnih bank na področju statistike državnih financ (3)
bi morale iz razlogov skladnosti temeljiti na statističnih
standardih ESR 95, kolikor je le mogoče. Roka v členu 4
Smernice ECB/2005/5, v katerih nacionalne centralne
banke (NCB) dvakrat letno sporočijo Evropski centralni
banki (ECB) celotne podatkovne nize, je treba zato spremeniti.
V skladu s členom 12.1 in členom 14.3 Statuta so smernice ECB sestavni del prava Skupnosti –

(1) UL L 337, 22.12.2005, str. 1.
(2) Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem
sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (UL L 310,
30.11.1996, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z
Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1267/2003 (UL
L 180, 18.7.2003, str. 1).
(3) UL L 109, 29.4.2005, str. 81.

Člen 3
Ta smernica je naslovljena na NCB držav članic, ki so sprejele
euro.

V Frankfurtu na Majni, 3. februarja 2006
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET

