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I
(Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi)

IETEIKUMI

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS
(2018. gada 7. decembris)
par Iestāžu un filiāļu datu reģistru
(ECB/2018/36)
(2019/C 21/01)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. un 5. punktu un 132. panta 1. punkta
trešo ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1. pantu,
tā kā:
(1)

Iestāžu un filiāļu datu reģistrs (RIAD) ir juridisko vienību un citu statistikas vajadzībām atbilstošo institucionālo
vienību atsauces datu kopīgs datu kopums, uz kura vākšanu balsta darbības procesus visā Eurosistēmā un Eiropas
Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) uzdevumu izpildi. RIAD reģistrēto
informāciju sniedz Eurosistēmas dalībnieki un dalībvalstu, kuru valūta nav euro, nacionālās centrālās bankas
(NCB), ja šādas NCB brīvprātīgi piedalās RIAD darbībā.

(2)

Dalībvalstu, kuru valūta nav euro, NCB, kuras piedalās RIAD darbībā, būtu jāsadarbojas vienai ar otru, ar Eurosis
tēmas NCB un Eiropas Centrālo banku, sniedzot, atjauninot un apstiprinot RIAD reģistrētos atsauces datus par
iestādēm saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) (1), un saskaņā ar sav
starpējības principu jāpiekļūst un jādalās ar datiem par savām iekšzemes iestādēm..

(3)

Visas ECBS ciešas un efektīvas sadarbības interesēs saistībā ar RIAD pārvaldību un saskaņā ar Pamatnostādnes (ES)
2018/876 (ECB/2018/16) 9. apsvērumu būtu jāpieņem ieteikums, kas papildinātu minēto pamatnostādni.

(4)

Uz RIAD datu sniegšanu attiecas ECBS konfidencialitātes režīms vai ar statistiku nesaistīto RIAD datu gadījumā –
citi konfidencialitātes aizsardzības noteikumi, un uz datu apmaiņu to dalībvalstu starpā, kuru valūta nav euro, var
attiekties papildu juridiski ierobežojumi nacionālajā līmenī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

I. Definīcija
Šajā ieteikumā jēdzienam “iestāde” ir Pamatnostādnes (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) 2. panta 1. punktā definētā nozīme.
(1) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2018/876 (2018. gada 1. jūnijs) par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16)
(OV L 154, 18.6.2018., 3. lpp.).
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II. Statistiskās informācijas sniegšana
Šī ieteikuma adresāti piemēro Pamatnostādnes (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) noteikumus, kas adresēti dalībvalstu kuru
valūta ir euro, NCB.
III. Nobeiguma noteikums
Šis ieteikums adresēts dalībvalstu, kuru valūta nav euro, NCB.
Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 7. decembrī
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