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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 1998
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των
ατοµικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε τη συνδροµή των Εθνικών
Κεντρικών Τραπεζών
(ΕΚΤ/1998/ΝΡ28)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούµενο
«καταστατικό») και ιδίως τα άρθρα 5, 12.1, 14.3 και 38,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 3 του προαναφερθέντος κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ορίζει ότι οι µονάδες παροχής
στοιχείων ενηµερώνονται σχετικά µε τον τρόπο χρήσης της στατιστικής ή άλλης διοικητικής πληροφορίας που έχουν
παράσχει. Το εν λόγω άρθρο ορίζει επίσης ότι οι µονάδες παροχής στοιχείων έχουν το δικαίωµα να ενηµερώνονται για τη
νοµική βάση που χρησιµοποιήθηκε για τη διαβίβαση και τα προστατευτικά µέτρα που θεσπίστηκαν.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 9 του προαναφερθέντος κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα κανονιστικά, διοικητικά,
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν την προστασία των εµπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.
Βάσει του εν λόγω άρθρου, η ΕΚΤ απαιτείται να καθορίζει τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την
αποφυγή παράνοµης αποκάλυψης και µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης των εµπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.

(3)

Οι εσωτερικές διαδικασίες που εφαρµόζουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας των εµπιστευτικών
στατιστικών πληροφοριών τόσο εντός της ΕΚΤ όσο και εντός των ΕθνΚΤ. Κατά συνέπεια, ο στόχος των κοινών κανόνων
και των ελάχιστων προτύπων που απαιτούνται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98
µπορεί να επιτευχθεί µέσω της θέσπισης ενός βασικού επιπέδου προστασίας, το οποίο θα διέπει το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Κεντρικών Τραπεζών στο σύνολό του, µε την επιφύλαξη ενός ενδεχοµένως υψηλότερου επιπέδου προστασίας το οποίο
επιτυγχάνεται βάσει των µέτρων προστασίας που ήδη ισχύουν εντός της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ. Επιπλέον, το παραπάνω
βασικό επίπεδο προστασίας δεν πρέπει να προσκρούει στις ισχύουσες διαδικασίες προστασίας ή να επιβάλλει ειδικές
τεχνικές λύσεις στην ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι κοινοί κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα.

(4)

Οι ΕθνΚΤ οφείλουν να ενηµερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα την ΕΚΤ σχετικά µε τα ισχύοντα µέτρα προστασίας,
προκειµένου η τελευταία να εκπληρώνει το καθήκον της αναφορικά µε τον προσδιορισµό των κοινών κανόνων και των
ελάχιστων προτύπων που προβλέπονται στο προαναφερθέν άρθρο 8 παράγραφος 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98
και να εκτιµά την πορεία προς την επίτευξη του απαιτούµενου βασικού επιπέδου προστασίας.

(5)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος του κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής:
1. «Εµπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες»: νοούνται οι στατιστικές πληροφορίες που ορίζονται ως εµπιστευτικές βάσει του
άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου·
2. «Μέτρα προστασίας»: νοούνται οι ενδεδειγµένες διαδικασίες που εφαρµόζονται στο πλαίσο τόσο της λογικής όσο και της
φυσικής προστασίας εµπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών·
3. «Λογική προστασία»: νοούνται τα µέτρα προστασίας τα οποία λαµβάνονται προκειµένου να αποφεύγεται η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στις εµπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες αυτές καθαυτές·
4. «Φυσική προστασία»: νοούνται τα µέτρα προστασίας τα οποία λαµβάνονται προκειµένου να αποτρέπεται η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στο φυσικό χώρο και τα υλικά µέσα·
(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
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5. «Φυσικός χώρος»: νοείται κάθε τµήµα του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκονται εγκατεστηµένα τα υλικά µέσα, επί των οποίων
αποθηκεύονται ή µέσω των οποίων διαβιβάζονται οι εµπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες·
6. «Υλικά µέσα»: νοούνται το υλικό αντιγραφής (χαρτί) και ο εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών (συµπεριλαµβανοµένων των
περιφερειακών και των µέσων αποθήκευσης) που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση ή επεξεργασία των εµπιστευτικών
στατιστικών πληροφοριών.
Άρθρο 2
Λογική προστασία
1.
Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρµόζουν κανόνες παροχής εξουσιοδότησης και λαµβάνουν µέτρα
προστασίας για την λογική πρόσβαση του προσωπικού τους στις εµπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες.
2.
Χωρίς να θίγεται η συνέχεια της λειτουργίας διοίκησης του συστήµατος, θεσπίζεται ως ελάχιστο µέτρο προστασίας ένας
µοναδικός κωδικός αναγνώρισης χρήστη και ένας προσωπικός κωδικός πρόσβασης.
3.
Λαµβάνονται όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται η οργάνωση των εµπιστευτικών στατιστικών
πληροφοριών κατά τρόπο ώστε τα εκάστοτε δηµοσιευµένα στοιχεία να καλύπτουν τουλάχιστον τρεις οικονοµικούς παράγοντες.
Σε περίπτωση που η ποσότητα οποιωνδήποτε παρατηρήσεων που αφορούν έναν ή δύο οικονοµικούς παράγοντες είναι αρκετή για
την έµµεση αναγνώριση της ταυτότητάς τους, τα δηµοσιευµένα στοιχεία οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η
έµµεση αναγνώριση της ταυτότητας αυτών. Οι εν λόγω κανόνες δεν ισχύουν στην περίπτωση που οι µονάδες παροχής στοιχείων ή
το νοµικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο, η θεσµική µονάδα ή το υποκατάστηµα, η ταυτότητα των οποίων µπορεί να
αναγνωριστεί, έχουν δώσει ρητώς τη συγκατάθεσή τους για την αποκάλυψη.
Άρθρο 3
Φυσική προστασία
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής, τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και
εφαρµόζουν κανόνες παροχής εξουσιοδότησης και λαµβάνουν µέτρα προστασίας γυι την πρόσβαση τον προσωπικού τους σε
οποιοδήποτε φυσικό χώρο.
Άρθρο 4
Πρόσβαση τρίτων µερών
Σε περίπτωση πρόσβασης τρίτου µέρους σε εµπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν, µέσω της
λήψης των ενδεδειγµένων µέτρων και, εφόσον είναι εφικτό, διά της συµβατικής οδού, ότι το εν λόγω τρίτο µέρος τηρεί τους
όρους της εµπιστευτικότητας που καθορίζουν ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή.
Άρθρο 5
∆ιαβίβαση δεδοµένων και δίκτυα
1.
Εφόσον επιτρέπεται βάσει του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, οι εµπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά extra muros, κατόπιν κρυπτογράφησης.
2.
Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕθνΚΤ καθορίζουν κανόνες παροχής εξουσιοδότησης για την εν λόγω διαβίβαση εµπιστευτικών
στατιστικών πληροφοριών.
3.
Αναφορικά µε τα εσωτερικά δίκτυα, λαµβάνονται ενδεδειγµένα µέτρα προστασίας, προκειµένου να αποφεύγεται η µη
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση.
4.

Απαγορεύεται η διαλογική πρόσβαση σε εµπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες από µη ασφαλή δίκτυα.
Άρθρο 6
Τεκµηρίωση, ενηµέρωση του προσωπικού

Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών τους που αφορούν την προστασία των
εµπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών τεκµηριώνονται εγγράφως και ότι τα σχετικά έγγραφα ενηµερώνονται. Το προσωπικό που
µετέχει στην εν λόγω διαδικασία ενηµερώνεται σχετικά µε τη σπουδαιότητα της προστασίας των εµπιστευτικών στατιστικών
πληροφοριών, καθώς και µε τις ενδεχόµενες αλλαγές σε ό,τι αφορά οποιουσδήποτε κανόνες και διαδικασίες επηρεάζουν την
εργασία τους.
Άρθρο 7
Υποβολή εκθέσεων
1.
Οι ΕθνΚΤ ενηµερώνουν την ΕΚΤ τουλάχιστον µία φορά ετησίως σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν κατά την
τελευταία περίοδο, τη δράση που ανέλαβαν προκειµένου να επιλύσουν τα εν λόγω προβλήµατα και τις σχεδιαζόµενες βελτιώσεις
για την προστασία των εµπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Η ΕΚΤ συντάσσει σχετική έκθεση.
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2.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αξιολογεί την πορεία προς την υλοποίηση της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής
τουλάχιστον µία φορά ετησίως. Στο πλαίσιο της προετοιµασίας της εν λόγω αξιολόγησης, η ΕΚΤ ενηµερώνεται και υποβάλλει
έκθεση σχετικά µε τους κανόνες παροχής εξουσιοδότησης και το είδος των µέτρων προστασίας που εφαρµόζουν η ΕΚΤ και οι
ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε τα άρθρα 2, 3 και 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής.
Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών µελών.
Η παρούσα κατευθυντήρα γραµµή αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1999.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 22 ∆εκεµβρίου 1998.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG
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