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AJÁNLÁSOK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA
(2014. január 23.)
az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási
követelményeiről szóló EKB/2011/24 ajánlás módosításáról
(EKB/2014/2)
(2014/C 51/01)
betartásának biztosítása érdekében. Az ilyen együttműkö
désnek ki kell alakítania az adatszolgáltatás állandó struk
túráját, kivéve, ha ezt az eredményt a nemzeti jogszabá
lyok már elérték. Ez a követelmény jelenleg az írországi
Central Statistics Office és a Banc Ceannais na hÉireann/
Central Bank of Ireland közötti, valamint a máltai Nati
onal Statistics Office és a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central
Bank of Malta közötti együttműködését érinti. Tovább
menve, 2014. január 1-től Finnországban a Statistics
Finland fogja átvenni a külső statisztikák területén szük
séges információk gyűjtésével és összeállításával kapcso
latos feladatokat a Suomen Pankkitól. A fenti statisztikai
követelményeknek való megfelelés érdekében a Suomen
Pankkinak és a Statistics Finlandnak együtt kell működnie
egymással.

AZ EURÓPAI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1. cikkére
és 34.1. cikke harmadik francia bekezdésére,
tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai
adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi
rendeletre (1), és különösen annak 4. cikkére,
mivel:
(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmánya (a továbbiakban: a KBER
Alapokmánya) 5.1. cikkének első mondata előírja a
nemzeti központi bankok („NKB-k”) által támogatott
Európai Központi Bank („EKB”) számára, hogy vagy az
NKB-któl eltérő, hatáskörrel rendelkező hatóságoktól,
vagy pedig közvetlenül a gazdasági szereplőktől gyűjtse
be a Központi Bankok Európai Rendszere („KBER”)
feladatainak ellátásához szükséges statisztikai adatokat.
Az 5.1. cikk második mondata arról rendelkezik, hogy
e célból működjön együtt a közösségi intézményekkel
vagy testületekkel és a tagállamok vagy harmadik
országok hatáskörrel rendelkező hatóságaival, valamint
a nemzetközi szervezetekkel. Az 5.2. cikk úgy rendelke
zik, hogy az Alapokmány 5.1. cikkében előírt feladatokat
– a lehetséges mértékben – az NKB-k látják el.

(3)

Annak érdekében, hogy az EKB/2011/24 ajánlásnak a
Statistics Finland is a címzettje legyen, valamint tekin
tettel arra, hogy az EKB a honlapján létre fogja hozni,
fenn fogja tartani és közzé fogja tenni a tagállamok azon
hatáskörrel rendelkező hatóságainak listáját, amelyeket az
NKB-k a külső statisztikák gyűjtésében és/vagy összeállí
tásában érintettként bejelentettek az EKB számára, és
amelyek a jövőben az EKB/2011/24 ajánlás címzettjeinek
kell lenniük, az EKB/2011/24 ajánlást megfelelően módo
sítani szükséges,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:
(2)

Azon esetekben, amikor a nemzetközi szabályokkal és
bevett gyakorlatokkal összhangban az adatszolgáltatók
az NKB-któl eltérő, hatáskörrel rendelkező hatóság
számára szolgáltatják az előírt információkat, ezeknek a
hatóságoknak és az érintett NKB-iknak együtt kell
működniük egymással az EKB statisztikai követelményei

(1) HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

I. SZAKASZ

Módosítás
Az EKB/2011/24 ajánlás IV. szakasza helyébe az ezen aján
lásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon az alábbiak lépnek:
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SZAKASZ

Záró rendelkezések
(1)
Ez az ajánlás 2014. június 1-jétől az EKB/2004/16
ajánlás helyébe lép.
(2)
Az EKB/2004/16 ajánlásra való hivatkozásokat az erre
az ajánlásra való hivatkozásként kell értelmezni.
(3)
Ennek az ajánlásnak a címzettjei az írországi Central
Statistics Office, a máltai National Statistics Office, és a finn
országi Statistics Finland, továbbá azon hatáskörrel rendel
kező hatóságok, amelyeket időről időre megbízhatnak a
tagállami külső statisztikák gyűjtésével és/vagy összeállításá
val, amelyek szerepelnek a hatáskörrel rendelkező hatósá
goknak az EKB által a honlapján létrehozott, fenntartott és
közzétett listáján.
(4)
A címzetteknek ennek az ajánlásnak 2014. június
1-jétől, illetve a (3) bekezdésben hivatkozott, a hatáskörrel
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rendelkező hatóságok listájára történő felvételüket követően
kell megfelelniük, amennyiben ennek időpontja 2014. július
1-je utánra esik.”
II. SZAKASZ

Címzettek
Ezen ajánlás címzettje Írországban a Central Statistics Office,
valamint Máltában a National Statistics Office, és Finnországban
a Statistics Finland.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. január 23-án.

az EKB elnöke
Mario DRAGHI

