
IRÁNYMUTATÁSOK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2007. november 15.)

az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai
adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról

(EKB/2007/13)

(2007/771/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5.1., 5.2.,
12.1. és 14.3. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszá-
molásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási köve-
telményeiről szóló, 2002. november 21-i EKB/2002/7
iránymutatás (1) 8. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy
a Kormányzótanács évente felülvizsgálja az azon nemzeti
központi bankok („NKB-k”) részére adott eltéréseket,
amelyek nem képesek megfelelni az iránymutatás 2.
cikkében megállapított követelményeknek.

(2) Az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszá-
molásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási köve-
telményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatást módosító,
2005. november 17-i EKB/2005/13 iránymutatás (2)
naprakésszé tette az adatszolgáltatási kötelezettségek
tekintetében fennálló eltéréseket azon tagállamok vonat-
kozásában, amelyek az ezen jogi aktusok elfogadásakor
már bevezették az eurót.

(3) Ciprus 2008. január 1-jén fogja bevezetni az eurót és
Ciprus vonatkozásában eltéréseket kell beépíteni az
EKB/2002/7 iránymutatásba.

(4) Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 3.5.
cikkével összhangban a Central Bank of Cyprus elnökét
meghívták a Kormányzótanács ezen iránymutatást elfo-
gadó ülésére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az EKB/2002/7 iránymutatás III. melléklete ezen iránymutatás
mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás 2008. január 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak azon tagállamok NKB-jai a címzettjei,
amelyek bevezették az eurót.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2007. november 15-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET

HU2007.11.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 311/47

(1) HL L 334., 2002.12.11., 24. o. A legutóbb az EKB/2006/6 irány-
mutatással (HL L 115., 2006.4.28., 46. o.) módosított iránymutatás.

(2) HL L 30., 2006.2.2., 1. o.



MELLÉKLET

Az EKB/2002/7 iránymutatás III. melléklete a következőképpen módosul:

Az 1. táblázat (Jelenlegi adatok) az alábbi szakasszal egészül ki az „Olaszország” és „Luxemburg” című szakaszok között:

„CIPRUS

4, 5/2-21/A, B, D-I A teljes gazdaság, az NPV-k, az EPK+PKTV-k, az EPK-k, a PKTV-k,
PK-k, BTNYA, az államháztartás és a HH-k által rezidenseknek és
nem rezidenseknek nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek, ügyfél-
szektor és terület szerinti bontásban

2008 negyedik
negyedéve”

HUL 311/48 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.11.29.


