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REKOMENDACIJOS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA
2014 m. sausio 23 d.
kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ECB/2011/24 dėl Europos Centrinio Banko statistinės
atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje
(ECB/2014/2)
(2014/C 51/01)
ECB statistinių reikalavimų vykdymą. Toks bendradarbia
vimas turėtų apimti nuolatinės duomenų perdavimo
struktūros sukūrimą, nebent toks pat rezultatas jau pa
siektas nacionalinės teisės aktais. Šiuo metu šis reikala
vimas taikomas Airijos Central Statistics Office ir Banc
Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland bei Maltos
National Statistics Office ir Bank Ċentrali ta’ Malta/Central
Bank of Malta bendradarbiavimui. Be to, Suomijoje nuo
2014 m. sausio 1 d. Statistics Finland perima Suomen
Pankki uždavinį rinkti ir rengti reikiamą informaciją išorės
sektoriaus statistikos srityje. Siekiant užtikrinti pirmiau
minėtų statistinių reikalavimų vykdymą, Suomen Pankki
ir Statistics Finland turėtų bendradarbiauti tarpusavyje;

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir
34 straipsnio 1 dalies trečią įtrauką,
atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statis
tinės informacijos (1), ypač į jo 4 straipsnį,
kadangi:
(1)

(2)

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio
Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 5 straipsnio
1 dalies pirmajame sakinyje nustatyta, kad ECBS uždavi
niams vykdyti Europos Centrinis Bankas (ECB), pade
damas nacionalinių centrinių bankų (NCB), renka
reikiamą statistinę informaciją arba iš kompetentingų
institucijų, išskyrus NCB, arba tiesiogiai iš ūkio subjektų.
5 straipsnio 1 dalies antrajame sakinyje nustatyta, kad
šiais tikslais jis bendradarbiauja su Sąjungos institucijo
mis, įstaigomis ar organais ir su valstybių narių ar
trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis bei tarp
tautinėmis organizacijomis. 5 straipsnio 2 dalyje numa
tyta, kad NCB, kiek tai įmanoma, vykdo 5 straipsnio
1 dalyje aprašytus uždavinius;
tais atvejais, kai, vadovaujantis nacionalinėmis taisyklėmis
ir nustatyta praktika, atskaitingieji subjektai teikia
reikiamą informaciją ne NCB, o kitoms kompetentin
goms institucijoms, tokios institucijos ir jų atitinkami
NCB turi bendradarbiauti tarpusavyje, kad užtikrintų

(1) OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(3)

atsižvelgiant į tai, kad Rekomendacija ECB/2011/24 turi
būti skirta ir Statistics Finland, bei į tai, kad ECB sudaro,
tvarko ir skelbia savo interneto svetainėje sąrašą valstybių
narių kompetentingų institucijų, dalyvaujančių renkant ir
(arba) rengiant išorės sektoriaus statistiką, apie kurias ECB
pranešė atitinkami NCB ir kurioms ateityje turėtų būti
skirta Rekomendacija ECB/2011/24, reikėtų atitinkamai
iš dalies pakeisti Rekomendaciją ECB/2011/24,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

I SKIRSNIS

Dalinis pakeitimas
Kitą dieną po šios rekomendacijos paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje dienos Rekomendacijos ECB/2011/24
IV skirsnis pakeičiamas taip:

LT

C 51/2

„IV

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

SKIRSNIS

Baigiamosios nuostatos
1.
Šia rekomendacija nuo 2014 m. birželio 1 d. pakei
čiama Rekomendacija ECB/2004/16.
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4.
Adresatų prašoma vykdyti šią rekomendaciją nuo
2014 m. birželio 1 d. arba nuo tos dienos, kai jie yra įtrau
kiami į 3 dalyje nurodytą kompetentingų institucijų sąrašą,
jeigu tai įvyksta po 2014 m. birželio 1 d.“
II SKIRSNIS

2.
Nuorodos į Rekomendaciją ECB/2004/16 laikomos
nuorodomis į šią rekomendaciją.
3.
Ši rekomendacija skirta Airijos Central Statistics Office,
Maltos National Statistics Office, Suomijos Statistics Finland ir
toms kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms
retkarčiais gali būti patikėta valstybėse narėse rinkti ir (arba)
rengti išorės sektoriaus statistiką ir kurios yra įtrauktos į
kompetentingų institucijų sąrašą, kurį ECB sudaro, tvarko ir
skelbia savo interneto svetainėje.

Adresatai
Ši rekomendacija skirta Airijos Central Statistics Office, Maltos
National Statistics Office ir Suomijos Statistics Finland.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. sausio 23 d.
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