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SUOSITUKSET

EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,
annettu 23 päivänä tammikuuta 2014,
ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annetun suosituksen
EKP/2011/24 muuttamisesta
(EKP/2014/2)
(2014/C 51/01)
kansallisille keskuspankeille, näiden viranomaisten ja asi
anomaisten kansallisten keskuspankkien on toimittava
yhteistyössä varmistaakseen, että EKP:n tilastovaatimukset
täyttyvät. Tällaiseen yhteistyöhön olisi sisällytettävä pysy
vän tiedonsiirtojärjestelmän luominen, jollei vastaavaa ta
voitetta ole jo saavutettu kansallisen lainsäädännön avul
la. Tällä hetkellä tämä vaatimus koskee Central Statistics
Officen ja Central Bank of Irelandin yhteistyötä Irlannissa
sekä National Statistics Officen ja Bank Ċentrali ta’ Mal
ta/Central Bank of Maltan välistä yhteistyötä Maltassa.
Lisäksi Suomessa ulkomaisia tilastoja koskevien tietojen
kerääminen siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2014 Suomen
Pankilta Tilastokeskukselle. Täyttääkseen edellä mainitut
tilastovaatimukset, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen
olisi toimittava yhteistyössä.

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 5.1 artiklan
ja 34.1 artiklan kolmannen luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä ti
lastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskus
pankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’)
5.1 artiklan ensimmäisessä virkkeessä edellytetään, että
EKPJ:n tehtävistä huolehtiakseen Euroopan keskuspankki
(EKP) kerää kansallisten keskuspankkien avustuksella tar
vittavat tilastotiedot joko muilta toimivaltaisilta viran
omaisilta kuin kansallisilta keskuspankeilta tai suoraan
taloudellisilta toimijoilta. Perussäännön 5.1 artiklan toi
sen virkkeen mukaan EKP toimii tätä varten yhteistyössä
unionin toimielinten tai laitosten kanssa sekä jäsenvalti
oiden tai kolmansien maiden toimivaltaisten viranomais
ten kanssa ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Perus
säännön 5.2 artiklan mukaan kansalliset keskuspankit
hoitavat 5.1 artiklassa kuvattuja tehtäviä siinä määrin
kuin mahdollista.
Niissä tapauksissa, joissa kansallisia säännöksiä ja vakiin
tuneita käytäntöjä noudattaen tiedonantajat antavat tar
vittavat tiedot muille toimivaltaisille viranomaisille kuin

(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)

Koska on tarpeen osoittaa suositus EKP/2011/24 Tilasto
keskukselle ja koska EKP laatii, ylläpitää ja julkaisee verk
kosivuillaan luettelon sellaisista toimivaltaisista viran
omaista jäsenvaltioissa, jotka kansallisten keskuspankin
EKP:lle tekemän ilmoituksen mukaan osallistuvat ulko
maisten tilastotietojen keräämiseen ja laatimiseen, ja joille
suositus EKP/2011/24 tulisi osoittaa tulevaisuudessa, suo
situs EKP/2011/24 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

I JAKSO

Muuttaminen
Korvataan suosituksen EKP/2011/24 IV jakso seuraavasti tämän
suosituksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä
seuraavasta päivästä:

FI

C 51/2

”IV

Euroopan unionin virallinen lehti

JAKSO

Loppusäännökset
1.
Tämä suositus korvaa suosituksen EKP/2004/16 1 päi
västä kesäkuuta 2014.
2.
Viittauksia suositukseen EKP/2004/16 pidetään viitta
uksina tähän suositukseen.
3.
Tämä suositus on osoitettu Central Statistics Officelle
Irlannissa, National Statistics Officelle Maltassa ja Tilastokes
kukselle Suomessa sekä muille sellaisille toimivaltaisille viran
omaisille, jotka saattavat ajoittain osallistua ulkomaisten ti
lastojen keräämiseen ja/tai laatimiseen jäsenvaltioissa ja jotka
on sisällytetty EKP:n verkkosivuilla laadittavaan, ylläpidettä
vään ja julkaistavaan toimivaltaisten viranomaisten luette
loon.
4.
Adressaatteja pyydetään saattamaan tämä suositus voi
maan 1 päivästä kesäkuuta 2014 tai siitä päivästä, jona ad
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ressaatit sisällytetään 3 kohdassa tarkoitettuun toimivaltaisten
viranomaisten luetteloon, jos tämä tapahtuu 1 päivän kesä
kuuta 2014 jälkeen.”
II JAKSO

Osoitus
Tämä päätös on osoitettu Central Statistics Officelle Irlannissa,
National Statistics Officelle Maltassa sekä Tilastokeskukselle Suo
messa.

Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä tammikuuta 2014.
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