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RICHTSNOEREN

EUROPESE CENTRALE BANK
RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 26 augustus 2008
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de
Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen
(ECB/2008/6)
(2008/758/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

(2)

De Directie van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft
krachtens artikel 9 van Richtsnoer ECB/2002/7 het recht
technische wijzigingen in de bijlagen bij Richtsnoer
ECB/2002/7 door te voeren, op voorwaarde dat zij het
onderliggende conceptuele kader niet veranderen en geen
effect hebben op de rapportagelast.

(3)

De harmonisatie van de coderingsnormen van dit Richt
snoer is een technische wijziging die noch het concep
tuele kader van de onderliggende gegevensrapportagever
plichting en de derogaties erop zoals uiteengezet in de
bijlagen I en III bij richtsnoer ECB/2002/7 wijzigen, noch
de rapportagelast beïnvloeden.

(4)

De Directie heeft rekening gehouden met de standpunten
van het Comité statistieken,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op arti
kel 5, lid 1, artikel 5, lid 2, artikel 12, lid 1 en artikel 14, lid 3,

Gelet op Artikel 9 van het Richtsnoer ECB/2002/7 van 21 no
vember 2002 betreffende de statistische rapportageverplichtin
gen van de Europese Centrale Bank met betrekking tot finan
ciële kwartaalrekeningen (1),

Gezien artikel 14, lid 1 van het reglement van orde van de
Europese Centrale Bank,

Overwegende hetgeen volgt:
HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

(1)

Het herziene indieningsprogramma van het Europees
Stelsel van Rekeningen 1995 (hierna „ESR 95”) (2) stimu
leerde de introductie van efficiëntere coderingsnormen
voor statistische gegevens. Om bij te dragen tot de alge
hele harmonisatie van verzendingsnormen voor statistie
ken betreffende financiële rekeningen binnen de Europese
Unie, moeten de coderingsnormen van bijlage II bij
Richtsnoer ECB/2002/7 afgestemd worden op de code
ringsnormen van het ESR 95 verzendingsprogramma.

(1) PB L 334 van 11.12.2002, blz. 24.
(2) Zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van
25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regio
nale rekeningen in de Gemeenschap (PB L 310 van 30.11.1996,
blz. 1).

Artikel 1
Vervanging van de normen voor verzending en codering
Bijlage II bij Richtsnoer ECB/2002/7 wordt vervangen door de
tekst uiteengezet in de bijlage bij dit Richtsnoer.

Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit richtsnoer wordt van kracht op 1 oktober 2008.
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Artikel 3
Geadresseerden
Dit Richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro hebben aangenomen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 26 augustus 2008.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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BIJLAGE
„BIJLAGE II
Verzendings- en coderingsnormen
Voor de elektronische indiening van de statistische gegevens volgens artikel 2, maken de NCB’s gebruik van de ESCBfaciliteit op basis van het telecommunicatienetwerk „ESCB-NET”. Voor deze uitwisseling van statistische gegevens werd het
statistische-berichtenmodel „Gesmes/TS” ontwikkeld. De individuele tijdreeksen worden gecodeerd met behulp van de
hierna opgenomen geïntegreerde economische rekeningen (IEA) sleutelgroep.
IEA-sleutelgroep

Nummer

Naam

Beschrijving

Codelijst

1

Frequentie

Geeft de frequentie weer van gerapporteerde series

CL_FREQ

2

Referentiegebied

Alfanumerieke tweecijferige ISO-landencode van de lidstaat
die de data verschaft

CL_AREA_EE

3

Aanpassingsindicator

Geeft aan of de tijdreeks is gecorrigeerd, bv. een seizoensen/of werkdagcorrectie

CL_ADJUSTMENT

4

Waardering

Geeft informatie over de prijswaardering

CL_ESA95TP_PRICE

5

Operatie

Specificeert het soort rekening (balans, financiële trans
acties en andere stromen)

CL_ESA95TP_TRANS

6

Activa

Geeft de financiële activa- of passivacategorie aan

CL_ESA95TP_ASSET

7

Sector

Identificeert de verslag doende institutionele sector

CL_ESA95TP_SECTOR

8

Gebied van de
tegenpartij

Identificeert het gebied van ingezetenschap van de sector
van de tegenpartij

CL_AREA_EE

9

Sector van de
tegenpartij

Identificeert de institutionele sector van de tegenpartij

CL_ESA95TP_SECTOR

10

Debit/credit

Gebruikte code ter identificatie van (wijzigingen in) de
activa of (wijzigingen in) de passiva

CL_ESA95TP_DC_AL

11

Consolidatie

Geeft de consolidatiestatus aan

CL_ESA95TP_CONS

12

Coupure

Meeteenheid

CL_ESA95TP_DENOM

13

Suffix

Identificeert de voor in het Richtsnoer ECB/2002/7 opge
nomen tabellen

CL_ESA95TP_SUFFIX”

