DA

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE
af 19. marts 2010
om ændring af lov om Danmarks Nationalbank vedrørende hjemmel til indsamling af oplysninger
til brug for udarbejdelse af statistik
(CON/2010/24)

Indledning og retsgrundlag
Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 2. marts 2010 en anmodning fra Danmarks Økonomiog Erhvervsministerium om en udtalelse om et forslag til lov om ændring af lov om Danmarks
Nationalbank (Hjemmel til indsamling af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik mv.), (i det
følgende benævnt "lovforslaget").
ECB’s kompetence til at afgive udtalelser har hjemmel i artikel 127, stk. 4 og artikel 282, stk. 5, i
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 2, stk. 1, tredje og fjerde led, i Rådets
beslutning 98/415/EF af 29. juni 1998 om de nationale myndigheders høring af Den Europæiske
Centralbank om udkast til retsforskrifter1, da lovforslaget angår Danmarks Nationalbank og indsamling,
udarbejdelse og udgivelse af monetære og finansielle statistikker samt bank-, betalingssystems- og
betalingsbalancestatistikker. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen
for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB’s Styrelsesråd.

1.

Formålet med lovforslaget

1.1

Formålet med lovforslaget er at give Danmarks Nationalbank direkte hjemmel til at indsamle,
bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger inden for dens kompetenceområde samt at
anvende disse oplysninger, når det er nødvendigt for udførelsen af dens opgaver, herunder ikkestatistiske formål.

1.2.

Lovforslaget gør det muligt for Danmark at opfylde de udvidede krav til de nationale centralbanker
i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 951/2009 af 9. oktober 2009 om ændring af forordning
(EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information2, og
forordningen om et europæisk råd for systemiske risici (ESRB), når denne er vedtaget3, samt at
opfylde Danmarks Nationalbanks nationale behov. I dag varetager Danmarks Nationalbank
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EFT L 189 af 3.7.1998, s. 42.
EUT L 269 af 14.10.2009, s.1. Denne omfatter f.eks. makroprudentiel statistik og strukturel udvikling på de finansielle
markeder.
Forslag til Europa-parlamentets og Rådets forordning om makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system og om
oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici (KOM(2009) 499 endelig).

statistiske opgaver i henhold til bemyndigelse fra Danmarks Statistik i medfør af Lov om Statistik
Danmark, §3, stk. 34.
1.3.

Efter lovforslaget vil Danmarks Nationalbank desuden være berettiget til at videregive fortrolige
statistiske oplysninger til Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og til Det Europæiske
Råd for Systemiske Risici (ESRB) i det omfang og med den detaljeringsgrad (herunder oplysninger
hvor de enkelte finansielle institutioner kan identificeres), det er nødvendigt for disse institutioners
udførelse af deres opgaver.

1.4

Derudover er rækkevidden af de indberetningspligtige, som Danmarks Nationalbank kan indhente
oplysninger om, udvidet til at omfatte alle juridiske og fysiske personer på det finansielle område,
herunder udstedere og ejere af værdipapirer og personer, som har økonomiske mellemværender
med udlandet, samt clearing- og afviklingsinstitutioner.

2.

Generelle bemærkninger

ECB hilser lovforslaget velkommen, idet det vil give direkte hjemmel for Danmarks Nationalbanks
uafhængige statistiske funktion. ECB skal bemærke, at der findes to komplementære ordninger for
tilvejebringelse af europæisk statistik, den ene således som det fremgår af forordning (EF) nr. 223/20095,
og den anden som det fremgår af forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske
Centralbanks indsamling af statistisk information6. Uanset den nationale ordning bør de specielle
indretninger tilstræbe, at den officielle statistik er af bedst mulig kvalitet og tilgængelighed, også set i
lyset af den nationale centralbanks deltagelse i ESCB i almindelighed og af dens pligt til at samarbejde
med ECB om statistiske forhold i særdeleshed, samtidig med at dens uafhængighed bevares som national
centralbank med deltagelse i ESCB .

Denne udtalelse vil blive offentliggjort på ECBs websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. marts 2010.
[Underskrift]
Formand for ECB
Jean-Claude TRICHET
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Lov om Danmarks Statistik (Lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000), § 3, stk. 3 bemyndiger indsamlingen af
statistik om finansielle forhold sammen med retten til pålæggelse af straf for manglende overholdelse som følger:
“Styrelsen kan efter aftale med Danmarks Nationalbank i nærmere bestemt omfang overlade til Danmarks Nationalbank
at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger inden for det finansielle område. Ligeledes kan styrelsen
pålægge de finansielle virksomheder at afgive de i § 8, stk. 1, nr. 3, anførte oplysninger til Danmarks Nationalbank efter
dennes anmodning.”
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om
ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige
statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EFstatistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers
statistiske programmer (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.
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