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HENSTILLINGER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING
af 23. januar 2014
om

ændring

af

henstilling ECB/2011/24 om Den Europæiske Centralbanks
rapporteringskrav inden for eksterne statistikker

statistiske

(ECB/2014/2)
(2014/C 51/01)
deres respektive nationale centralbanker samarbejde med
hinanden for at sikre, at ECB's statistiske krav opfyldes. Et
sådant samarbejde bør omfatte fastlæggelsen af en
permanent struktur for overførsel af data, medmindre
dette allerede er opnået i kraft af national lovgivning.
På nuværende tidspunkt omhandler dette krav
samarbejdet mellem Central Statistics Office i Irland og
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland og
mellem National Statistics Office i Malta og Bank Ċentrali
ta’ Malta/Central Bank of Malta. I Finland vil Statistics
Finland fra den 1. januar 2014 desuden overtage
opgaven med at indsamle og udarbejde den nødvendige
information inden for eksterne statistikker fra Suomen
Pankki. Suomen Pankki og Statistics Finland bør
samarbejde med henblik på at opfylde ovennævnte
statistiske krav.

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1
og artikel 34.1, tredje led,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af
23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsam
ling af statistisk information (1), særlig artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Den Europæiske Centralbank (ECB) skal ifølge artikel 5.1,
første punktum, i statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter
»ESCB-statutten«) med støtte fra de nationale central
banker indsamle den statistiske information, som er
nødvendig for at udføre ESCB's opgaver, enten fra de
kompetente myndigheder, der ikke er nationale central
banker, eller direkte fra de økonomiske enheder. ECB skal
ifølge artikel 5.1, andet punktum, samarbejde om disse
spørgsmål med EU-institutioner eller -organer samt med
de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller tred
jelande og med internationale organisationer. I henhold
til artikel 5.2 skal de nationale centralbanker i videst
muligt omfang udføre de opgaver, der er beskrevet i
artikel 5.1.
Såfremt rapporteringsenhederne i henhold til nationale
regler og anerkendt praksis, skal indberette den nødven
dige information til andre kompetente myndigheder end
de nationale centralbanker, skal disse myndigheder og

(1) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(3)

Som følge af at henstilling ECB/2011/24 skal rettes til
Statistics Finland og det faktum, at ECB på sit websted
opretter, vedligeholder og offentliggør en liste over
kompetente myndigheder i medlemsstater, hvorom de
relevante nationale centralbanker har underrettet ECB,
at de deltager i indsamlingen og/eller udarbejdelsen af
eksterne statistikker, og som henstilling ECB/2011/24
fremover skal rettes til, bør henstilling ECB/2011/24
ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING:

AFDELING I

Ændring
Afdeling IV i henstilling ECB/2011/24 erstattes af følgende
dagen efter denne henstillings offentliggørelse i Den Europæiske
Unions Tidende:
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»AFDELING IV

Endelige bestemmelser
1.
Denne henstilling erstatter henstilling ECB/2004/16 fra
den 1. juni 2014.
2.
Henvisninger til henstilling ECB/2004/16 skal forstås
som henvisninger til denne henstilling.
3.
Denne henstilling er rettet til Central Statistics Office i
Irland, National Statistics Office i Malta, Statistics Finland i
Finland, og til sådanne andre kompetente myndigheder, der
fra tid til anden får til opgave at indsamle og/eller udarbejde
eksterne statistikker i medlemsstater, og som optages på en
liste over kompetente myndigheder, der oprettes, vedlige
holdes og offentliggøres af ECB på dennes websted.
4.
Adressaterne anmodes om at efterkomme denne
henstilling fra den 1. juni 2014 eller fra datoen for deres

22.2.2014

optagelse på listen over kompetente myndigheder, som
omhandlet i stk. 3, hvor denne dato ligger efter den
1. juni 2014.«
AFDELING II

Adressater
Denne henstilling er rettet til Central Statistics Office i Irland,
National Statistics Office i Malta og Statistics Finland i Finland.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. januar 2014.
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