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ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 15 noiembrie 2007
de modificare a Orientării BCE/2005/5 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale
Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor
Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice
(BCE/2007/14)
(2007/772/CE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele
5.1 și 5.2, 12.1 și 14.3,

(4)

În conformitate cu articolul 3.5 din Regulamentul de
procedură al Băncii Centrale Europene, guvernatorul
Central Bank of Cyprus a fost invitat să participe la
reuniunea Consiliului guvernatorilor care a adoptat
prezenta orientare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

întrucât:

Articolul 1
Anexa IV la Orientarea BCE/2005/5 se înlocuiește cu anexa la
prezenta orientare.

(1)

(2)

(3)

Articolul 8 alineatul (3) din Orientarea BCE/2005/5 din
17 februarie 2005 privind cerințele de raportare statistică
ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de
informații statistice în cadrul Sistemului European al
Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind
finanțele publice (1) prevede că, anual, Consiliul guvernatorilor va reexamina derogările acordate băncilor centrale
naționale (BCN) care nu pot respecta cerințele prevăzute
la articolul 2 și la articolul 4 alineatul (1) din orientare.

Orientarea BCE/2006/27 conținea, în privința statelor
membre care adoptaseră moneda euro până la data de
18 decembrie 2006, precum și în privința Sloveniei,
derogări actualizate de la cerințele de raportare de date.

Cipru va adopta moneda euro la 1 ianuarie 2008 și este
necesară inserarea de derogări în privința Ciprului în
Orientarea BCE/2005/5.

(1) JO L 109, 29.4.2005, p. 81. Orientare modificată ultima dată prin
Orientarea BCE/2006/27 (JO C 17, 25.1.2007, p. 1).

Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta orientare intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.
Articolul 3
Destinatari
Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre care au
adoptat moneda euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 15 noiembrie 2007.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANEXĂ
„ANEXA IV
DEROGĂRI REFERITOARE LA SERIILE CRONOLOGICE INDICATE ÎN ANEXA I TABELELE DE LA 1A
PÂNĂ LA 3B
Tabel/rând

Descrierea seriilor cronologice

Prima dată de
transmitere

GERMANIA
2A.30

Câștiguri și pierderi din deținerile de valută

3A.13, 14

Datorie deținută de nerezidenți, defalcare

3A.23, 25

Datorie, defalcare în funcție de scadența reziduală, din care, cu rata
dobânzii variabilă

Octombrie 2008

GRECIA
3A.13, 14

Datorie deținută de nerezidenți, defalcare

3A.20

Datorie pe termen lung, din care, cu rata dobânzii variabilă

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

Datorie, defalcare în funcție de scadența reziduală

Octombrie 2008

FRANȚA
3A.13, 14

Datorie deținută de nerezidenți, defalcare

Octombrie 2008

3A.13, 14

Datorie deținută de nerezidenți, defalcare

Octombrie 2008

3A.31

Datorie – obligațiuni cu cupon zero

IRLANDA

ITALIA
3A.13, 14

Datorie deținută de nerezidenți, defalcare

Octombrie 2008

1B.13

Transferuri de capital de plătit prin bugetul UE către unitățile care nu
aparțin administrației publice

Octombrie 2008

2A.2

Ajustare între conturile financiare și nefinanciare

2A.6

Tranzacții cu valori mobiliare altele decât acțiunile – valori mobiliare pe
termen scurt și lung

2A.8

Tranzacții cu credite

2A.9

Tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participare

2A.12

Tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participare – altele

2A.22

Tranzacții cu alte pasive

2A.29

Efectele evaluării asupra datoriei

2A.30

Câștiguri și pierderi din deținerile de valută

2A.31

Alte efecte ale evaluării – valoare nominală

2A.32

Alte variații ale volumului datoriei

3A.10

Datorie deținută de alte instituții financiare

3A.28

Componentă a datoriei aferente administrației locale

3B.11

Datorie emisă de administrația locală

CIPRU (1)
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LUXEMBURG (2)
2A.2

Ajustare între conturile financiare și nefinanciare

2A.3

Tranzacții nete cu active și pasive financiare

2A.11, 12

Tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participare, defalcare

2A.7, 19

Tranzacții cu active și pasive financiare, dintre care tranzacții cu
instrumente financiare derivate

2A.13, 22

Tranzacții cu alte active financiare și alte pasive financiare

2A.29, 30, 31

Efectele evaluării asupra datoriei și defalcare

2A.32

Alte variații ale volumului datoriei

3A.12, 13, 14

Datorie deținută de nerezidenți, defalcare

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

Datorie, defalcare în funcție de scadența reziduală

3A.30

Scadența reziduală medie a datoriei

Octombrie 2008

ȚĂRILE DE JOS
3A.13, 14

Datorie deținută de nerezidenți, defalcare

Octombrie 2008

2A.10, 11, 12

Tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participare, defalcare

Octombrie 2008

2A.25, 26, 27

Tranzacții cu titluri de creanță, defalcare în funcție de valutele în care sunt
exprimate

2A.29, 30, 31

Efectele evaluării asupra datoriei și defalcare

2A.32

Alte variații ale volumului datoriei

3A.13, 14

Datorie deținută de nerezidenți, defalcare

3A.15, 16, 17

Datorie, defalcare în funcție de valuta în care este exprimată

3A.20

Datorie pe termen lung, din care, cu rata dobânzii variabilă

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

Datorie, defalcare în funcție de scadența reziduală

3A.30

Scadența reziduală medie a datoriei

3A.31

Datorie – obligațiuni cu cupon zero

AUSTRIA

SLOVENIA (3)
1A.2, 3, 4, 5

Deficit pe subsectoare

2A.10, 11, 12

Tranzacții cu acțiuni și alte titluri de participare, defalcare

2A.24

Tranzacții cu titluri de creanță pe termen lung

2A.25, 26, 27

Tranzacții cu titluri de creanță, defalcare în funcție de valutele în care sunt
exprimate

2A.29, 30, 31

Efectele evaluării asupra datoriei și defalcare

2A.32

Alte variații ale volumului datoriei

3A.13, 14

Datorie deținută de nerezidenți, defalcare

Octombrie 2008
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3A.20

Datorie pe termen lung, din care, cu rata dobânzii variabilă

3A.30

Scadența reziduală medie a datoriei

3A.31

Datorie – obligațiuni cu cupon zero

29.11.2007

Prima dată de
transmitere

(1) Pentru postul 2A.2, derogarea se aplică numai datelor solicitate pentru anul 1997. Pentru posturile 2A.6, 8, 9, 22, derogarea se aplică
numai datelor solicitate pentru perioada cuprinsă între anii 1995 și 1998. Pentru posturile 2A.12, 29, 30, 31, 32, derogarea se aplică
numai datelor solicitate pentru perioada cuprinsă între anii 1995 și 2001. Pentru posturile 3A.28 și 3B.11, derogarea se aplică numai
datelor solicitate pentru perioada cuprinsă între anii 1995 și 1997.
(2) Pentru posturile 2A.2, 3, 7, 13, 19, 22, derogarea se aplică numai datelor solicitate pentru perioada cuprinsă între anii 1995 și 1998.
(3) Slovenia beneficiază de derogări pentru toate datele solicitate conform tabelelor 2A, 2B, 3A și 3B din anexa I pentru perioada cuprinsă
între anii 1995 și 1998. Pentru posturile 1A.2, 3, 4, 5, derogarea se aplică numai datelor solicitate pentru perioada cuprinsă între anii
1995 și 1998. Pentru posturile 2A.10, 11, 12, 24, derogarea se aplică numai datelor solicitate pentru anul 1999.”

