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I
(Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi)

IETEIKUMI

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS
(2014. gada 23. janvāris),
ar ko groza Ieteikumu ECB/2011/24 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas
pārskatiem ārējās statistikas jomā
(ECB/2014/2)
(2014/C 51/01)
prasību ievērošanu. Sadarbība ietver pastāvīgas datu
nosūtīšanas sistēmas izveidi, ja vien tas jau nav noteikts
nacionālajos tiesību aktos. Pašlaik šī prasība attiecas uz
Īrijas Central Statistics Office un Banc Ceannais na hÉireann/
Central Bank of Ireland sadarbību un Maltas National Statis
tics Office un Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta
sadarbību. Turklāt Somijā no 2014. gada 1. janvāra
Statistics Finland pārņems Suomen Pankki uzdevumu vākt
un apkopot ārējās statistikas jomā vajadzīgo informāciju.
Lai izpildītu iepriekš minētās statistikas prasības Suomen
Pankki un Statistics Finland jāsadarbojas.

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1. pantu un
34.1. panta trešo ievilkumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK)
Nr. 2533/98 par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic
Eiropas Centrālā banka (1), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:
(3)
(1)

(2)

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās
bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 5.1. panta
pirmajā teikumā noteikts, ka Eiropas Centrālā banka
(ECB) ar nacionālo centrālo banku (NCB) atbalstu vāc
ECBS uzdevumu veikšanai vajadzīgo statistisko informā
ciju no kompetentām iestādēm, kas nav NCB, vai tieši no
uzņēmumiem. ECBS Statūtu 5.1. panta otrajā teikumā
paredzēts, ka šajā nolūkā tā sadarbojas ar Savienības
iestādēm vai organizācijām un ar dalībvalstu vai trešo
valstu kompetentām iestādēm, un ar starptautiskajām
organizācijām. ECBS Statūtu 5.2. pantā noteikts, ka
5.1. pantā aprakstītos uzdevumus, ciktāl iespējams,
veiks NCB.

Ja saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem un izveidojušos
praksi pārskatu sniedzēji vajadzīgo informāciju sniedz
kompetentām iestādēm, kas nav NCB, šīs iestādes un to
attiecīgās NCB sadarbojas, lai nodrošinātu ECB statistikas

(1) OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

Ņemot vērā vajadzību Ieteikumu ECB/2011/24 attiecināt
uz Statistics Finland, kā arī to, ka ECB izveidos, uzturēs un
savā interneta lapā publicēs dalībvalstu kompetento
iestāžu sarakstu, par kurām attiecīgās NCB paziņojušas
ECB, ka šīs iestādes iesaistītas ārējās statistikas vākšanā
un/vai sagatavošanā, un uz kurām nākotnē jāattiecina
Ieteikums ECB/2011/24, attiecīgi jāgroza Ieteikums
ECB/2011/24,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

I IEDAĻA

Grozījums
Dienā pēc šā ieteikuma publicēšanas dienas Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī Ieteikuma ECB/2011/24 IV iedaļu aizstāj ar
šādu:
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“IV NODAĻA

Noslēguma noteikumi
1.
Šis ieteikums no 2014. gada 1. jūnija aizstāj Ieteikumu
ECB/2004/16.
2.
Atsauces uz Ieteikumu ECB/2004/16 uzskata par
atsaucēm uz šo ieteikumu.
3.
Šis ieteikums ir adresēts Central Statistics Office Īrijā,
National Statistics Office Maltā, Statistics Finland Somijā un
citām kompetentajām iestādēm, kurām dalībvalstīs var tikt
uzticēta ārējās statistikas vākšana un/vai sagatavošana un
kuras iekļautas kompetento iestāžu sarakstā, ko izveido,
uztur un savā interneta lapā publicē ECB.
4.
Adresātiem jānodrošina šā ieteikuma izpilde no
2014. gada 1. jūnija vai no dienas, kurā tie iekļauti 3. punktā
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minētajā kompetento iestāžu sarakstā, ja šī diena ir pēc
2014. gada 1. jūnija.”
II IEDAĻA

Adresāti
Šis ieteikums adresēts Central Statistics Office Īrijā, National
Statistic Office Maltā un Statistics Finland Somijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 23. janvārī
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