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(Resolutioner, rekommendationer och yttranden)

REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION
av den 7 december 2018
om RIAD-databasen (Register of Institutions and Affiliates Data)
(ECB/2018/36)
(2019/C 21/01)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 och 127.5, och artikel 132.1
tredje strecksatsen,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5.1, och
av följande skäl:
(1)

RIAD-databasen (Register of Institutions and Affiliates Data) är en delad uppsättning data för referensuppgifter om
rättsliga och andra statistiska institutionella enheter som samlas in för att stödja verksamhetsprocesser inom Euro
systemet samt utförandet av de uppgifter som faller under Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och den
gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). Informationen som registreras i RIAD tillhandahålls av Eurosystemets
medlemmar och av nationella centralbanker i medlemsstater som inte har euron som valuta men som frivilligt
deltar i driften av RIAD.

(2)

Nationella centralbanker i medlemsstater som inte har euron som valuta men deltar i driften av RIAD bör samar
beta med varandra, med nationella centralbanker i Eurosystemet samt med Europeiska centralbanken för att
tillhandahålla, uppdatera och validera referensuppgifter för enheter i RIAD i enlighet med Europeiska centralban
kens riktlinje (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) (1) samt inbördes utbyta uppgifter om sina inhemska enheter.

(3)

I syfte att uppnå ett nära och effektivt samarbete inom ECBS kring styrningen av RIAD, och i linje med skäl 9
i riktlinje (EU) 2018/876 (ECB/2018/16), bör en rekommendation antas som komplement till den riktlinjen.

(4)

RIAD-data som delas omfattas av ECBS sekretessregler eller, om det gäller icke-statistisk RIAD-data, av andra sek
retessregler, och när uppgifter delas mellan medlemsstater som inte har euron som valuta kan detta omfattas av
ytterligare rättsliga begränsningar på nationell nivå.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

I. Definition
I denna rekommendation har termen enhet samma betydelse som enligt definitionen i artikel 2.1 i riktlinje (EU)
2018/876 (ECB/2018/16).
(1) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2018/876 av den 1 juni 2018 om RIAD-data (ECB/2018/16) (EUT L 154, 18.6.2018, s. 3).
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II. Tillhandahållande av statistisk information
Denna rekommendations adressater bör tillämpa de bestämmelser i riktlinje (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) som riktar
sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.
III. Slutbestämmelse
Denna rekommendation riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som inte har euron som valuta.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 7 december 2018.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

