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PAMATNOSTĀDNES

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2008. gada 26. augusts),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām
ceturkšņa finanšu pārskatu jomā
(ECB/2008/6)
(2008/758/EK)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

(2)

Pamatnostādnes ECB/2002/7 9. pantā ir noteikts, ka
Eiropas Centrālās bankas Valde var veikt tehniskus grozī
jumus Pamatnostādnes ECB/2002/7 pielikumos ar nosa
cījumu, ka tie nemaina konceptuālo pamatsistēmu vai
neietekmē ziņošanas pienākumu apjomu.

(3)

Šajā pamatnostādnē iekļautā kodēšanas standartu harmo
nizēšana ir tehnisks grozījums, kas nemaina ne koncep
tuālo datu ziņošanas prasību pamatsistēmu, ne arī no tās
izrietošās atkāpes, kas izklāstītas Pamatnostādnes
ECB/2002/7 I un III pielikumos, kā arī neietekmē ziņo
šanas pienākumu apjomu.

(4)

Valde ir ņēmusi vērā Statistikas komitejas viedokli,

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

ņemot vērā Pamatnostādnes ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās
bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu
pārskatu jomā (1) 9. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 14.1. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

tā kā:

1. pants
(1)

Pārskatītā Eiropas Kontu sistēmas 95 (turpmāk tekstā
“EKS 95”) (2) datu nosūtīšanas programma ir veicinājusi
efektīvāku statistikas datu kodēšanas standartu ieviešanu.
Lai dotu ieguldījumu vispārējā finanšu kontu statistikas
nosūtīšanas standartu saskaņošanā visā Eiropas Savienībā,
kodēšanas standarti, kas izklāstīti Pamatnostādnes
ECB/2002/7 II pielikumā, ir jāpielāgo EKS 95 nosūtīšanas
programmas standartiem.

(1) OV L 334, 11.12.2002., 24. 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.).

Nosūtīšanas un kodēšanas standartu aizvietošana
Lēmuma ECB/2002/7 II pielikumu aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts
šīs pamatnostādnes pielikumā.

2. pants
Stāšanās spēkā
Šī pamatnostādne stājas spēkā 2008. gada 1. oktobrī.

27.9.2008.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta to dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kuras ir ieviesušas euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 26. augustā
ECB Valdes vārdā —
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET
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PIELIKUMS
“II PIELIKUMS
Nosūtīšanas un kodēšanas standarti
Statistikas informācijas elektroniskai nosūtīšanai, kas aprakstīta 2. pantā, NCB izmanto ECBS nodrošinātu mehānismu,
kura darbības pamatā ir ECBS-Net telekomunikāciju tīkls. Statistikas ziņojumu formāts, kas izstrādāts šai elektroniskajai
statistikas informācijas apmaiņai, ir Gesmes/TS formāts. Katru laikrindu kodē, izmantojot šādu integrēto ekonomisko kontu
(IEK) kodu kopumu.
IEK kodu kopums

Numurs

Nosaukums

Apraksts

Kodu saraksts

1

Biežums

Norāda paziņoto laikrindu biežumu

CL_FREQ

2

Atsauces apgabals

Tās dalībvalsts divu simbolu ISO valsts kods, kura sniedz
datus

CL_AREA_EE

3

Korekciju rādītājs

Norāda, vai attiecībā uz laikrindām ir veiktas kādas korek
cijas, piemēram, saistībā ar sezonu un/vai darbdienām

CL_ADJUSTMENT

4

Novērtēšana

Sniedz informāciju par cenu novērtēšanu

CL_ESA95TP_PRICE

5

Darījums

Precizē konta veidu (t.i., bilance, finanšu darījumi un citas
plūsmas)

CL_ESA95TP_TRANS

6

Aktīvs

Norāda finanšu aktīva vai pasīva kategoriju

CL_ESA95TP_ASSET

7

Sektors

Identificē ziņotāju institucionālo sektoru

CL_ESA95TP_SECTOR

8

Darījumu partnera
apgabals

Identificē darījumu partnera sektora rezidences apgabalu

CL_AREA_EE

9

Darījumu partnera
sektors

Identificē darījumu partnera institucionālo sektoru

CL_ESA95TP_SECTOR

10

Debets/kredīts

Identificē aktīvus (tajos veiktās izmaiņas) vai pasīvus (tajos
veiktās izmaiņas)

CL_ESA95TP_DC_AL

11

Konsolidācija

Norāda konsolidācijas pakāpi

CL_ESA95TP_CONS

12

Nomināls

Mērvienība

CL_ESA95TP_DENOM

13

Sufikss

Identificē tabulas, kas iekļautas Pamatnostādnē
ECB/2002/7

CL_ESA95TP_SUFFIX”

