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(Usnesení, doporučení a stanoviska)

DOPORUČENÍ

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 7. prosince 2018
o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách
(ECB/2018/36)
(2019/C 21/01)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 a 5 a na čl. 132 odst. 1 třetí odrážku
této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5.1 tohoto
statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Rejstřík údajů o institucích a přidružených osobách (RIAD) je sdíleným souborem referenčních údajů o právních
a jiných statistických institucionálních jednotkách, jejichž shromažďování podporuje provozní postupy v celém
Eurosystému, jakož i plnění úkolů Evropského systému centrálních bank (ESCB) a jednotného mechanismu
dohledu. Informace, které se zaznamenávají v RIAD, poskytují členové Eurosystému a národní centrální banky
členských států, jejichž měnou není euro, pokud se tyto národní centrální banky na provozování RIAD dobro
volně podílejí.

(2)

Národní centrální banky členských států, jejichž měnou není euro a jež se podílejí na provozování RIAD, by měly
spolupracovat mezi sebou, s národními centrálními bankami Eurosystému a s Evropskou centrální bankou při
poskytování, aktualizaci a ověřování referenčních údajů o subjektech zaznamenaných v RIAD v souladu s obec
nými zásadami Evropské centrální banky (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) (1) a měly by mít vzájemný přístup
k údajům o svých domácích subjektech a tyto údaje sdílet.

(3)

V zájmu úzké a účinné spolupráce při řízení RIAD v rámci ESCB a v souladu s 9. bodem odůvodnění obecných
zásad (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) by mělo být k doplnění uvedených obecných zásad přijato doporučení.

(4)

Sdílení údajů z RIAD podléhá režimu utajování informací ESCB nebo, jedná-li se o jiné než statistické údaje, jiným
formám ochrany důvěrnosti, přičemž na sdílení údajů mezi členskými státy, jejichž měnou není euro, se mohou
vztahovat další právní omezení na vnitrostátní úrovni,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

I. Definice
Pro účely tohoto doporučení má výraz „subjekt“ stejný význam jako v definici v čl. 2 bodě 1 obecných zásad (EU)
2018/876 (ECB/2018/16).
(1) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2018/876 ze dne 1. června 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených oso
bách (ECB/2018/16) (Úř. věst. L 154, 18.6.2018, s. 3).
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II. Poskytování statistických informací
Adresáti tohoto doporučení by měli uplatňovat ustanovení obecných zásad (EU) 2018/876 (ECB/2018/16), která jsou
určena národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.
III. Závěrečné ustanovení
Toto doporučení je určeno národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou není euro.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. prosince 2018.

Prezident ECB
Mario DRAGHI

