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REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION
av den 23 januari 2014
om

ändring

av

rekommendation ECB/2011/24 om Europeiska centralbankens
statistikrapportering inom området extern statistik

krav

på

(ECB/2014/2)
(2014/C 51/01)
centralbankerna, ska sådana myndigheter och deras re
spektive nationella centralbanker samarbeta med va
randra för att säkerställa att ECB:s statistikkrav uppfylls.
Ett sådant samarbete bör inkludera inrättandet av en var
aktig struktur för överföring av uppgifter förutsatt att
samma resultat inte redan uppnås genom nationell lags
tiftning. För närvarande gäller detta krav samarbetet mel
lan Central Statistics Office (CSO) i Irland och Banc Ce
annais na hÉireann/Central Bank of Ireland samt mellan
National Statistics Office i Malta och Bank Ċentrali ta’
Malta/Central Bank of Malta. I Finland kommer dessutom
Statistikcentralen Finland från och med den 1 januari
2014 att överta Suomen Pankkis uppgift att samla in
och sammanställa den information som behövs inom
området extern statistik. För att uppfylla ovannämnda
statistikkrav bör Suomen Pankki och Statistikcentralen
Finland samarbeta med varandra.

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5.1 och arti
kel 34.1 tredje strecksatsen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den
23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av
statistiska uppgifter (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Enligt artikel 5.1 första meningen i stadgan för Europe
iska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
(nedan kallad ECBS-stadgan) ska Europeiska centralban
ken (ECB), med de nationella centralbankernas stöd, an
tingen från andra behöriga myndigheter än de nationella
centralbankerna eller direkt från de ekonomiska aktö
rerna samla in de statistiska uppgifter som behövs för
att den ska kunna utföra ECBS uppgifter. Enligt artikel 5.1
andra meningen kommer ECB för detta ändamål att sam
arbeta med unionsinstitutioner och unionsorgan, med
behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller i tredjeland
samt med internationella organisationer. I artikel 5.2 fö
reskrivs att de nationella centralbankerna så långt som
möjligt ska utföra de uppgifter som anges i artikel 5.1.

Då uppgiftslämnarna i enlighet med nationella regler och
etablerad praxis lämnar den information som behövs till
andra behöriga nationella myndigheter än de nationella

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

(3)

Mot bakgrund av att rekommendation ECB/2011/24 be
höver rikta sig till Statistikcentralen Finland och att ECB
på sin webbplats ska upprätta, föra och offentliggöra en
förteckning över de behöriga myndigheter i medlemssta
terna som enligt de berörda nationella centralbankernas
anmälan till ECB deltar i insamling och/eller samman
ställning av extern statistik och som rekommendation
ECB/2011/24 bör riktas till i framtiden, bör rekommen
dation ECB/2011/24 ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

Ändring
Avsnitt IV i rekommendation ECB/2011/24 ska ersättas med
följande från dagen efter det att denna rekommendation har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning:
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”AVSNITT IV

Slutbestämmelser
1.
Denna rekommendation ersätter rekommendation
ECB/2004/16 från och med den 1 juni 2014.
2.
Hänvisningar till rekommendation ECB/2004/16 ska
gälla som hänvisningar till den här rekommendationen.
3.
Denna rekommendation riktar sig till Central Statistics
Office i Irland, National Statistics Office i Malta och Statistik
centralen Finland i Finland samt till sådana andra behöriga
myndigheter som tidvis kan få i uppdrag att samla in och/
eller sammanställa extern statistik i medlemsstaterna och
som ingår i en förteckning över behöriga myndigheter som
ECB har upprättat, fört och offentliggjort på sin webbplats.
4.
Adressaterna uppmanas att ge verkan åt denna rekom
mendation från och med den 1 juni 2014, eller från och

22.2.2014

med den dag då de tas upp i förteckningen över behöriga
myndigheter enligt punkt 3, om denna dag infaller efter
den 1 juni 2014.”
AVSNITT II

Adressater
Denna rekommendation riktar sig till Central Statistics Office i
Irland, National Statistics Office i Malta och Statistikcentralen
Finland i Finland.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 23 januari 2014.
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