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НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 15 ноември 2007 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/5 относно изискванията за статистическа отчетност на
Европейската централна банка и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките
на Европейската система на централните банки в областта на статистиката на държавните финанси
(ЕЦБ/2007/14)
(2007/772/ЕО)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централни
банки и на Европейската централна банка, и по-специално
членове 5.1, 5.2, 12.1. и 14.3 от него,

(4)

В съответствие с член 3.5 от Процедурния правилник на
Европейската централна банка управителят на Central
Bank of Cyprus беше поканен да участва в заседанието
на Управителния съвет, на което се приеха настоящите
насоки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

като има предвид, че:

(1)

(2)

(3)

Член 8, параграф 3 от Насоки ЕЦБ/2005/5 от 17
февруари 2005 г. относно изискванията за статистическа
отчетност на Европейската централна банка и процедурите
за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки в областта на
статистиката на държавните финанси (1) предвижда, че
Управителният съвет прави ежегоден преглед на дерогациите, предоставени на националните централни банки
(НЦБ), които не изпълняват изискванията на член 2 и
член 4, параграф 1 от Насоките.

Насоки ЕЦБ/2006/27 съдържат актуализирани дерогации
от изискванията за предоставяне на данни от държавитечленки, които са приели еврото към 18 декември 2006 г.,
включително Словения.

Кипър ще приеме еврото на 1 януари 2008 г. и в Насоки
ЕЦБ/2005/5 трябва да се въведат дерогации по отношение
на Кипър.

(1) ОВ L 109, 29.4.2005 г., стр. 81. Насоки, поеледио изменени с
Насоки ЕЦБ/2006/27 (ОВ C 17, 25.1.2007 г., стр. 1).

Член 1
Приложение IV към Насоки ЕЦБ/2005/5 се заменя с приложението към настоящите насоки.
Член 2
Влизане в сила
Настоящите насоки влизат в сила на 1 януари 2008 година.
Член 3
Адресати
Адресати на настоящите насоки са НЦБ на държавите-членки,
приели еврото.
Съставено във Франкфурт на Майн на 15 ноември 2007 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ДЕРОГАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИНАМИЧНИТЕ РЕДОВЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I, ТАБЛИЦИ ОТ 1А ДО 3Б
Таблица/ред

Описание на динамичните редове

Първа дата на
предаване

ГЕРМАНИЯ
2A.30

Печалби и загуби от средства в чуждестранна валута

3A.13,14

Дълг, притежаван от нерезиденти, с разбивка

3A.23,25

Дълг с разбивка по остатъчен матуритет, в т.ч. с променлив лихвен процент

Октомври 2008 г.

ГЪРЦИЯ
3A.13,14

Дълг, притежаван от нерезиденти, с разбивка

3A.20

Дългосрочен дълг, в т.ч. с променлив лихвен процент

3A.21,22,23,24,25

Дълг с разбивка по остатъчен матуритет

Октомври 2008 г.

ФРАНЦИЯ
Дълг, притежаван от нерезиденти, с разбивка

Октомври 2008 г.

3A.13,14

Дълг, притежаван от нерезиденти, с разбивка

Октомври 2008 г.

3A.31

Дълг — облигации с нулев купон

3A.13,14
ИРЛАНДИЯ

ИТАЛИЯ
Дълг, притежаван от нерезиденти, с разбивка

Октомври 2008 г.

1Ъ.13

Капиталови трансфери, дължими от бюджета на ЕС на неправителствени
единици

Октомври 2008 г.

2A.2

Корекции между финансови и нефинансови сметки

2A.6

Транзакции с ценни книжа, различни от акции — краткосрочни и
дългосрочни ценни книжа

2A.8

Транзакции със заеми

2A.9

Транзакции с акции и други форми на собственост

2A.12

Транзакции с акции и други форми на собственост — други

2A.22

Транзакции с други пасиви

2A.29

Влияние на оценката върху дълга

2A.30

Печалби и загуби от средства в чуждестранна валута

2A.31

Други влияния от оценката — по номинална стойност

2A.32

Други изменения в размера на дълга

3A.10

Дълг, притежаван от други финансови институции

3A.28

Дългов компонент на местно държавно управление

3Ъ.11

Дълг, емитиран от местно държавно управление

3A.13,14
КИПЪР (1)
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Първа дата на
предаване

ЛЮКСЕМБУРГ (2)
2A.2

Корекции между финансови и нефинансови сметки

2A.3

Нетни транзакции с финансови активи и пасиви

2A.11,12

Транзакции с акции и други форми на собственост, с разбивка

2A.7,19

Транзакции с финансови активи и пасиви, в т.ч. транзакции с финансови
деривати

2A.13,22

Транзакции с други финансови активи и други пасиви

2A.29,30,31

Влияния на оценката върху дълга и разбивката

2A.32

Други изменения в размера на дълга

3A.12,13,14

Дълг, притежаван от нерезиденти, с разбивка

3A.21,22,23,24,25

Дълг с разбивка по остатъчен матуритет

3A.30

Осреднен остатъчен матуритет на дълга

Октомври 2008 г.

НИДЕРЛАНДИЯ
Дълг, притежаван от нерезиденти, с разбивка

Октомври 2008 г.

2A.10,11,12

Транзакции с акции и други форми на собственост, с разбивка

Октомври 2008 г.

2A.25,26,27

Транзакции с дългови инструменти, с разбивка по валута, в която са деноминирани

2A.29,30,31

Влияния на оценката върху дълга и разбивката

2A.32

Други изменения в размера на дълга

3A.13,14

Дълг, притежаван от нерезиденти, с разбивка

3A.15,16,17

Дълг с разбивка по валута, в която е деноминиран

3A.20

Дългосрочен дълг, в т.ч. с променлив лихвен процент

3A.21,22,23,24,25

Дълг с разбивка по остатъчен матуритет

3A.30

Осреднен остатъчен матуритет на дълга

3A.31

Дълг — облигации с нулев купон

3A.13,14
АВСТРИЯ

СЛОВЕНИЯ (3)
1A.2,3,4,5

Дефицит по подсектори

2A.10,11,12

Транзакции с акции и други форми на собственост, с разбивка

2A.24

Транзакции с дългосрочни дългови инструменти

2A.25,26,27

Транзакции с дългови инструменти, с разбивка по валута, в която са деноминирани

2A.29,30,31

Влияния на оценката върху дълга и разбивката

2A.32

Други изменения в размера на дълга

3A.13,14

Дълг, притежаван от нерезиденти, с разбивка

Октомври 2008 г.
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3A.20

Дългосрочен дълг, в т.ч. с променлив лихвен процент

3A.30

Осреднен остатъчен матуритет на дълга

3A.31

Дълг — облигации с нулев купон

29.11.2007 г.

Първа дата на
предаване

(1) По отношение на показател 2А.2 дерогацията се прилага единствено за данните, докладвани за 1997 г. По отношение на показатели
2А.6, 8, 9, 22 дерогацията се прилага единствено за данните, докладвани за периода от 1995 г. до 1998 г. По отношение на показатели
2А.12, 29, 30, 31, 32 дерогацията се прилага единствено за данните, докладвани за периода от 1995 г. до 2001 г. По отношение на
показатели 3А.28 и 3Б.11 дерогацията се прилага единствено за данните, докладвани за периода от 1995 г. до 1997 г.
(2) По отношение на показатели 2А.2, 3, 7, 13, 19, 22 дерогацията се прилага единствено за данни, докладвани за периода от 1995 г. до
1998 г.
(3) Словения има дерогации за всички данни, докладвани по таблици 2А, 2Б, 3А и 3Б от приложение I за периода от 1995 г. до 1998 г.
По отношение на показатели 1А.2, 3, 4, 5 дерогацията се прилага единствено за данните, докладвани за периода от 1995 г. до 1998 г.
По отношение на показатели 2А.10, 11, 12, 24 дерогацията се прилага единствено за данните, докладвани за 1999 г.“

