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(Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės)

REKOMENDACIJOS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA
2018 m. gruodžio 7 d.
dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro
(ECB/2018/36)
(2019/C 21/01)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 ir 5 dalis ir 132 straipsnio 1 dalies
trečią įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
1)

Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registras (angl. The Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD) yra
bendras duomenų rinkinys, kuriame saugomi teisinių ir kitų statistinių institucinių vienetų ataskaitiniai duomenys,
kurių rinkimas padeda verslo procesams visoje Eurosistemoje ir prisideda prie Europos centrinių bankų sistemos
(ECBS) ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) uždavinių vykdymo. Į RIAD įrašomą informaciją teikia Eurosiste
mos nariai ir valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaliniai centriniai bankai (NCB), kai tokie NCB savano
riškai dalyvauja RIAD veikloje;

2)

RIAD veikloje dalyvaujantys valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, taip
pat su Eurosistemos NCB ir su Europos Centriniu Banku teikdami, atnaujindami ir validuodami ataskaitinius duo
menis apie RIAD įregistruotus subjektus pagal Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) (1) ir,
remiantis abipusiškumo principu, turėti prieigą prie euro zonos duomenų apie jų vietos subjektus ir dalintis šiais
duomenimis;

3)

siekiant glaudaus ir veiksmingo bendradarbiavimo visoje ECBS dėl RIAD valdymo ir vadovaujantis Gairių (ES)
2018/876 (ECB/2018/16) 9 konstatuojamąja dalimi, reikėtų priimti šias gaires papildančią rekomendaciją;

4)

keičiantis RIAD duomenimis, taikomas ECBS konfidencialumo režimas arba nestatistinių RIAD duomenų atveju –
kitos konfidencialumo apsaugos formos, o kai duomenimis keičiasi valstybės narės, kurių valiuta nėra euro, gali
būti taikomi papildomi teisiniai apribojimai nacionaliniu lygmeniu,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

I. Apibrėžtis
Šioje rekomendacijoje termino „subjektas“ apibrėžtis turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Gairių (ES) Nr. 2018/876
(ECB/2018/16) 2 straipsnio 1 punkte.
(1) 2018 m. birželio 1 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro
(ECB/2018/16) (OL L 154, 2018 6 18, p. 3).
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II. Statistinės informacijos teikimas
Šios rekomendacijos adresatai turėtų taikyti Gairių (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) nuostatas, skirtas valstybių narių,
kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.
III. Baigiamoji nuostata
Ši rekomendacija skirta valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB.
Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. gruodžio 7 d.
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