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(Resolucije, priporočila in mnenja)

PRIPOROČILA

EVROPSKA CENTRALNA BANKA
PRIPOROČILO EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 7. decembra 2018
o registru institucij in povezanih družb
(ECB/2018/36)
(2019/C 21/01)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 127(2) in (5) in tretje alinee člena 132(1) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5.1 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Register podatkov o institucijah in povezanih družbah (RIAD) je skupni niz referenčnih podatkov o pravnih in
drugih statističnih institucionalnih enotah, katerih zbiranje podpira poslovne procese v celotnem Eurosistemu ter
opravljanje nalog Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in enotnega mehanizma nadzora (EMN). Informacije,
ki se beležijo v registru RIAD, zagotavljajo članice Eurosistema in nacionalne centralne banke (NCB) držav članic,
katerih valuta ni euro, pri čemer te NCB pri delovanju registra RIAD sodelujejo prostovoljno.

(2)

NCB držav, katerih valuta ni euro, ki sodelujejo pri delovanju registra RIAD, bi morale pri zagotavljanju, posoda
bljanju in validiranju referenčnih podatkov o subjektih, ki se beležijo v registru RIAD, v skladu s Smernico Evrop
ske centralne banke (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) (1) sodelovati med seboj, z NCB Eurosistema in z Evropsko
centralno banko ter bi morale po načelu vzajemnosti imeti dostop do podatkov o svojih domačih subjektih in te
podatke deliti.

(3)

Da bi zagotovili tesno in učinkovito sodelovanje v celotnem ESCB za potrebe upravljanja registra RIAD, ter
v skladu z uvodno izjavo 9 Smernice (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) bi morali sprejeti priporočilo, s katerim bi
dopolnili navedeno smernico.

(4)

Za izmenjavo podatkov iz registra RIAD velja ureditev zaupnosti v ESCB ali, kadar gre za podatke iz registra
RIAD, ki niso statistične narave, drugačno varstvo zaupnosti, za izmenjavo podatkov med državami članicami,
katerih valuta ni euro, pa lahko veljajo tudi dodatne pravne omejitve na nacionalni ravni –

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

I. Opredelitev pojma
V tem priporočilu ima pojem „subjekt“ enak pomen, kakor je opredeljen v točki 1 člena 2 Smernice (EU) 2018/876
(ECB/2018/16).
(1) Smernica Evropske centralne banke (EU) 2018/876 z dne 1. junija 2018 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah
(ECB/2018/16) (UL L 154, 18.6.2018, str. 3).
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II. Zagotavljanje statističnih informacij
Naslovniki tega priporočila bi morali uporabljati določbe Smernice (EU) 2018/876 (ECB/2018/16), ki so naslovljene na
NCB držav članic, katerih valuta je euro.
III. Končna določba
To priporočilo je naslovljeno na NCB držav članic, katerih valuta ni euro.
V Frankfurtu na Majni, 7. decembra 2018

Predsednik ECB
Mario DRAGHI

