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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 15ης Νοεμβρίου 2007
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/5 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών
στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών
πληροφοριών εντός του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών στον τομέα της στατιστικής
δημοσίων οικονομικών
(ΕΚΤ/2007/14)
(2007/772/ΕΚ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 5.1, 5.2, 12.1 και 14.3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 3 της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2005/5, της 17ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τις
υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες ανταλλαγής
στατιστικών πληροφοριών εντός του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών (1), προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάζει σε ετήσια βάση τις παρεκκλίσεις που
χορηγούνται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) που
αδυνατούν να συμμορφωθούν προς τους όρους του άρθρου
2 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 της εν λόγω κατευθυντήριας γραμμής.

(2)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/27 προέβλεπε ενημερωμένες παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων
όσον αφορά τα κράτη μέλη που είχαν υιοθετήσει το ευρώ
έως τις 18 Δεκεμβρίου 2006, καθώς και τη Σλοβενία.

(3)

Η Κύπρος θα υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008,
είναι δε απαραίτητη η πρόβλεψη παρεκκλίσεων σε σχέση με
την Κύπρο στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/5.

(4)

O διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προσκλήθηκε να παραστεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου-

(1) ΕΕ L 109 της 29.4.2005, σ. 81. Κατευθυντήρια γραμμή όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/27 (ΕΕ C
17 της 25.1.2007, σ. 1).

λίου κατά την οποία εκδόθηκε η παρούσα κατευθυντήρια
γραμμή, σύμφωνα με το άρθρο 3.5 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα ΙV της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2005/5 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2008.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των
κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 15 Νοεμβρίου 2007.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1Α ΕΩΣ 3Β ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
Πίνακας/σειρά

Περιγραφή χρονοσειράς

Ημερομηνία πρώτης
διαβίβασης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2A.30

Κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών

3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

3A.23,25

Χρέος, ανάλυση κατά εναπομένουσα διάρκεια, εκ του οποίου κυμαινόμενου
επιτοκίου

Οκτώβριος 2008

ΕΛΛΑΔΑ
3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

3A.20

Μακροπρόθεσμο χρέος, εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου

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

Χρέος, ανάλυση κατά εναπομένουσα διάρκεια

Οκτώβριος 2008

ΓΑΛΛΙΑ
Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

Οκτώβριος 2008

3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

Οκτώβριος 2008

3A.31

Χρέος — Ομολογίες άνευ τοκομεριδίων

3A.13,14
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ
Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

Οκτώβριος 2008

1B.13

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πληρωτέες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση

Οκτώβριος 2008

2A.2

Προσαρμογή μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών

2A.6

Συναλλαγές χρεογράφων εκτός από μετοχές — Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

2A.8

Συναλλαγές δανείων

2A.9

Συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων

2A.12

Συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων — Λοιπές

2A.22

Συναλλαγές λοιπών στοιχείων του παθητικού

2A.29

Αποτελέσματα αποτίμησης στο χρέος

2A.30

Κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών

2A.31

Λοιπά αποτελέσματα αποτίμησης — Ονομαστική αξία

2A.32

Λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους

3A.10

Χρέος που διακρατείται από λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

3A.28

Χρέος της τοπικής αυτοδιοίκησης

3B.11

Χρέος που έχει εκδοθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση

3A.13,14
ΚΥΠΡΟΣ (1)
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Ημερομηνία πρώτης
διαβίβασης

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (2)
2A.2

Προσαρμογή μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών

2A.3

Καθαρές συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού

2A.11,12

Συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων, ανάλυση

2A.7,19

Συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του
παθητικού, εκ των οποίων συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων

2A.13,22

Συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και λοιπών
στοιχείων του παθητικού

2A.29,30,31

Αποτελέσματα της αποτίμησης στο χρέος και ανάλυση

2A.32

Λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους

3A.12,13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

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

Χρέος, ανάλυση κατά εναπομένουσα διάρκεια

3A.30

Μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους

Οκτώβριος 2008

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

Οκτώβριος 2008

2A.10,11,12

Συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων, ανάλυση

Οκτώβριος 2008

2A.25,26,27

Συναλλαγές τίτλων χρέους, ανάλυση κατά νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένοι

2A.29,30,31

Αποτελέσματα της αποτίμησης στο χρέος και ανάλυση

2A.32

Λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους

3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

3A.15,16,17

Χρέος, ανάλυση κατά νόμισμα στο οποίο το χρέος είναι εκφρασμένο

3A.20

Μακροπρόθεσμο χρέος, εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου

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

Χρέος, ανάλυση κατά εναπομένουσα διάρκεια

3A.30

Μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους

3A.31

Χρέος — Ομολογίες άνευ τοκομεριδίων

3A.13,14
ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (3)
1A.2,3,4,5

Έλλειμμα κατά υποτομείς

2A.10,11,12

Συναλλαγές μετοχών και λοιπών συναφών τίτλων, ανάλυση

2A.24

Συναλλαγές μακροπρόθεσμων τίτλων χρέους

2A.25,26,27

Συναλλαγές τίτλων χρέους, ανάλυση κατά νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένοι

2A.29,30,31

Αποτελέσματα της αποτίμησης στο χρέος και ανάλυση

2A.32

Λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους

3A.13,14

Χρέος που διακρατείται από μη κατοίκους, ανάλυση

Οκτώβριος 2008
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3A.20

Μακροπρόθεσμο χρέος, εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου

3A.30

Μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους

3A.31

Χρέος — Ομολογίες άνευ τοκομεριδίων

29.11.2007

Ημερομηνία πρώτης
διαβίβασης

(1) Η παρέκκλιση όσον αφορά το στοιχείο 2Α.2 ισχύει μόνο για δεδομένα που ζητούνται για το 1997. Η παρέκκλιση όσον αφορά τα στοιχεία
2A.6, 8, 9 και 22 ισχύει μόνο για δεδομένα που ζητούνται για την περίοδο 1995 έως 1998. Η παρέκκλιση όσον αφορά τα στοιχεία 2A.12,
29, 30, 31 και 32 ισχύει μόνο για δεδομένα που ζητούνται για την περίοδο 1995 έως 2001. Η παρέκκλιση όσον αφορά τα στοιχεία 3A.28
και 3B.11 ισχύει μόνο για δεδομένα που ζητούνται για την περίοδο 1995 έως 1997.
(2) Η παρέκκλιση όσον αφορά τα στοιχεία 2A.2, 3, 7, 13, 19 και 22 ισχύει μόνο για τα δεδομένα που ζητούνται για την περίοδο 1995 έως
1998.
(3) Η Σλοβενία απολαύει παρεκκλίσεων όσον αφορά όλα τα δεδομένα που ζητούνται βάσει των πινάκων 2Α, 2Β, 3Α και 3Β του παραρτήματος Ι
για την περίοδο 1995 έως 1998. Η παρέκκλιση όσον αφορά τα στοιχεία 1A.2, 3, 4 και 5 ισχύει μόνο για τα δεδομένα που ζητούνται για την
περίοδο 1995 έως 1998. Η παρέκκλιση όσον αφορά τα στοιχεία 2A.10, 11, 12 και 24 ισχύει μόνο για τα δεδομένα που ζητούνται για το
1999.»

