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(Resoluties, aanbevelingen en adviezen)

AANBEVELINGEN

EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 7 december 2018
betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen
(ECB/2018/36)
(2019/C 21/01)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, leden 2 en 5, en
artikel 132, lid 1, derde streepje,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name
artikel 5.1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (Register of Institutions and Affiliates Data
(RIAD)) is het gezamenlijke gegevensbestand voor referentiegegevens betreffende juridische en overige statistische
institutionele eenheden, waarvan de verzameling bedrijfsprocessen in het hele Eurosysteem ondersteunt, alsook de
uitvoering van de taken van het Europees stelsel van centrale banken (ESCB) en het Gemeenschappelijk Toezichts
mechanisme (GTM). De in het RIAD opgeslagen informatie wordt verstrekt door de leden van het Eurosysteem en,
wanneer dergelijke nationale centrale banken vrijwillig deelnemen aan de werking van het RIAD, door nationale
centrale banken (NCB’s) van lidstaten die de euro niet hebben aangenomen.

(2)

NCB’s van lidstaten die de euro niet hebben aangenomen die deelnemen aan de werking van het RIAD moeten
met elkaar, met Eurosysteem NCB’s en met de Europese Centrale Bank samenwerken bij het verstrekken, actualise
ren en valideren van referentiegegevens voor entiteiten die opgeslagen zijn in het RIAD in overeenstemming met
Richtsnoer (EU) 2018/876 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/16) (1), en op wederzijdse basis toegang heb
ben tot gegevens en gegevens delen betreffende hun binnenlandse entiteiten.

(3)

In het belang van een nauwe en effectieve samenwerking in het ESCB voor het beheer van RIAD, en in lijn met
overweging 9 van Richtsnoer (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) moet een aanbeveling worden vastgesteld ter aanvul
ling van het Richtsnoer.

(4)

Het delen van RIAD-gegevens is onderworpen aan de geheimhoudingsregeling van het ESCB, of in het geval van
niet-statistische RIAD-gegevens, aan andere vertrouwelijkheidsbeschermingen, en het delen van gegevens tussen
lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, kan op nationaal niveau onderworpen zijn aan bijkomende wette
lijke beperkingen,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

I. Definitie
In deze Aanbeveling heeft de term „entiteit” dezelfde betekenis als omschreven artikel 2, lid 1, van Richtsnoer (EU)
2018/876 (ECB/2018/16).
(1) Richtsnoer (EU) 2018/876 van de Europese Centrale Bank van 1 juni 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en ver
bonden ondernemingen (ECB/2018/16) (PB L 154 van 18.6.2018, blz. 3).
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II. Verstrekking van statistische gegevens
De geadresseerden van deze Aanbeveling moeten de bepalingen die bestemd zijn voor de NCB’s van eurogebiedlidstaten
vervat in Richtsnoer (EU) 2018/876 (ECB/2018/16), toepassen.
III. Slotbepaling
Deze Aanbeveling is gericht tot de NCB’s van de landen die de euro niet hebben aangenomen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 7 december 2018.

De president van de ECB
Mario DRAGHI

