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AANBEVELINGEN

EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 23 januari 2014
tot wijziging van Aanbeveling ECB/2011/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de
Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken
(ECB/2014/2)
(2014/C 51/01)
dient het opzetten van een permanente structuur voor
het indienen van gegevens te omvatten, tenzij hetzelfde
resultaat al krachtens nationale wetgeving wordt ver
wezenlijkt. Thans betreft dit vereiste de samenwerking
tussen het Central Statistics Office in Ierland en de
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, en
tussen het National Statistics Office in Malta en de Bank
Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta. Bovendien in
Finland neemt Statistics Finland met ingang van 1 januari
2014 het verzamelen en samenstellen van de noodzake
lijke informatie op het gebied van externe statistieken
over van Suomen Pankki. Teneinde aan de boven
genoemde statistische vereisten te voldoen dienen Suo
men Pankki en Statistics Finland met elkaar samen te
werken.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 5.1 en
het derde streepje van artikel 34.1,
Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 no
vember 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische
gegevens door de Europese Centrale Bank (1), inzonderheid ar
tikel 4,
Overwegende:
(1)

(2)

De eerste zin van artikel 5.1 van de Statuten van het
Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese
Centrale Bank (hierna: de „ESCB-statuten”) vereist dat de
Europese Centrale Bank (ECB), bijgestaan door de natio
nale centrale banken (NCB’s), hetzij bij andere bevoegde
nationale autoriteiten dan NCB’s, hetzij rechtstreeks bij de
economische subjecten de voor de vervulling van de
ESCB-taken benodigde statistische gegevens verzamelt.
De tweede zin van artikel 5.1 bepaalt dat zij hiertoe
samenwerkt met de Unie-instellingen of -organen en
met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of van
derde landen en met internationale organisaties. Arti
kel 5.2 bepaalt dat de NCB's voorzover mogelijk de in
artikel 5.1 omschreven taken uitvoeren.
Indien de informatieplichtigen overeenkomstig nationale
regels en bestaande praktijken de vereiste informatie aan
andere bevoegde autoriteiten verstrekken dan NCB's, dan
werken die autoriteiten en hun desbetreffende NCB sa
men, teneinde te verzekeren dat aan de statistische ver
eisten van de ECB wordt voldaan. Die samenwerking

(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.

(3)

Aangezien Aanbeveling ECB/2011/24 Statistics Finland
moet adresseren en mede gezien het feit dat de ECB op
haar website een lijst van in de lidstaten bevoegde auto
riteiten zal opnemen, bijhouden en bekendmaken, welke
autoriteiten de NCB’s bij de ECB hebben opgegeven als
zijnde betrokken bij de verzameling en/of samenstelling
van externe statistieken en tot wie Aanbeveling
ECB/2011/24 zich in de toekomst zou moeten richten,
dient Aanbeveling ECB/2011/24 dienovereenkomstig ge
wijzigd te worden,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING GEDAAN:

HOOFDSTUK I

Wijziging
Hoofdstuk IV van Aanbeveling ECB/2011/24 wordt als volgt
vervangen, zulks met ingang van de dag volgende op de be
kendmaking van deze aanbeveling in het Publicatieblad van de
Europese Unie;
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„HOOFDSTUK IV

Slotbepalingen
1.
Deze aanbeveling vervangt Aanbeveling ECB/2004/16
met ingang van 1 juni 2014.
2.
Verwijzingen naar Aanbeveling ECB/2004/16 dienen
opgevat te worden als verwijzingen naar deze aanbeveling.
3.
Deze aanbeveling is gericht tot het Central Statistics
Office in Ierland, het National Statistics Office in Malta, Sta
tistics Finland in Finland, en tot die bevoegde autoriteiten die
somtijds belast worden met het verzamelen en/of samenstel
len van externe statistieken in lidstaten en zijn opgenomen
op een lijst van in de lidstaten bevoegde autoriteiten die de
ECB op haar website zal opnemen, bijhouden en bekend
maken.
4.
De geadresseerden wordt verzocht deze aanbeveling
met ingang van 1 juni 2014 toe te passen, dan wel met
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ingang van de datum waarop zij worden opgenomen op
de in lid 3 genoemde lijst van bevoegde autoriteiten, indien
die opname na 1 juni 2014 geschiedt.”
HOOFDSTUK II

Geadresseerden
Deze aanbeveling is gericht tot het Central Statistics Office in
Ierland, het National Statistics Office in Malta en Statistics Fin
land in Finland.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 januari 2014.

De president van de ECB
Mario DRAGHI

