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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2010,
luottamuksellisten tietojen toimittamisesta yritysrekistereitä koskevassa yhteisessä kehyksessä
(EKP/2010/33)
(2011/11/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

(2)

Luottamuksellisten tietojen vaihdon komission ja sellais
ten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välillä,
joiden rahayksikkö on euro, sekä komission ja Euroopan
keskuspankin (EKP) välillä, tulisi edistää kansainvälisiä
konserneja koskevien tietojen laadun varmistamista unio
nissa.

(3)

Komission kansallisille keskuspankeille ja EKP:lle toimitet
tavien tietojen muodon, turvallisuutta ja luottamukselli
suutta koskevien toimenpiteiden sekä toimitusmenettely
jen vahvistamiseksi komissio on antanut asetuksen (EU)
N:o 1097/2010 asetuksen (EY) N:o 177/2008 täytän
töönpanosta.

(4)

Koska Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan
tilastojärjestelmän (European Statistical System) hallin
nointirakenteet ovat erilliset, on tarpeen määritellä
muoto, turvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevat toi
menpiteet sekä toimitusmenettely sellaisten tietojen
osalta, jotka EKP ja kansalliset keskuspankit saavat komis
siolta ja jotka kansalliset keskuspankit toimittavat kansal
lisille tilastolaitoksille ja Euroopan tilastoista sekä salassa
pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yh
teisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008,
yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomi
tean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen
89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 11 päivänä maalis
kuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksessa (EY) N:o 223/2009 (5) määritellyille
muille Euroopan tilastojärjestelmään osallistuville kansal
lisille viranomaisille.

(5)

Tämän päätöksen säännösten soveltamisalaa voidaan
EKP:n ja sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskus
pankkien välisellä sopimuksella, joiden rahayksikkö ei
ole euro, laajentaa koskemaan myös näitä kansallisia kes
kuspankkeja,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perus
sääntö’) ja erityisesti sen 5 artiklan,
ottaa huomioon tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laa
timista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvos
ton asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta 20 päivänä
helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 177/2008 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,
ottaa huomioon tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laa
timista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
177/2008 täytäntöönpanosta komission (Eurostat) ja jäsenvalti
oiden välisen luottamuksellisten tietojen vaihtamisen osalta
11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 192/2009 (2),
ottaa huomioon tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laa
timista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
177/2008 täytäntöönpanosta komission (Eurostat) ja keskus
pankkien välisen luottamuksellisten tietojen vaihtamisen osalta
26 päivänä marraskuuta 2010 annetun komission asetuksen
(EU) N:o 1097/2010 (3),
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä ti
lastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2533/98 (4) ja erityisesti sen 8 a artiklan 2
kohdan, 3 kohdan, 5 kohdan ja 8 b artiklan,
ottaa huomioon EKPJ:n perussäännön 46.2 kohdan ensimmäi
sessä luetelmakohdassa tarkoitetun yleisneuvoston myötävaiku
tuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Jotta yritysrekistereitä voitaisiin kehittää yhdenmukaisella
tavalla, asetuksella (EY) N:o 177/2008 perustettiin uusi
yritysrekistereitä koskeva yhteinen kehys monikansallis
ten konsernien tietoja varten; yritysrekisteriä käytetään
vain tilastollisia tarpeita varten.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Soveltamisala
1.
Jollei asetuksessa (EY) N:o 2533/98 vahvistetuista luotta
muksellisuutta koskevista säännöksistä muuta johdu, kansalliset
keskuspankit toimittavat monikansallisia konserneja ja niihin
kuuluvia yksiköitä koskevat rekisteröitävät tiedot asetuksen
(EU) N:o 1097/2010 liitteessä olevan B osan taulukkoa käyttäen
jäsenvaltioidensa sellaisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille
viranomaisille, jotka osallistuvat Euroopan tilastojärjestelmään.
(5) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.
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2.
Tämän päätöksen 3 artiklaa sovelletaan kansallisiin kes
kuspankkeihin, kun ne toimittavat näitä rekisteröitäviä tietoja
jäsenvaltiossaan olevalle Euroopan tilastojärjestelmän jäsenelle
arvioitaviksi, korjattaviksi, täydennettäviksi sekä yhdistettäviksi
niihin tietoihin, jotka Euroopan tilastojärjestelmän jäsen toimit
taa komissiolle (Eurostat) asetuksen (EY) N:o 177/2008
11 artiklan mukaisesti.
2 artikla
Tietojen muoto ja toimittamismenettely
1.
Toimitettaessa tietoja kansallisilta keskuspankeilta Euroo
pan tilastojärjestelmän jäsenille käytetään liitteessä vahvistettua
muotoa.
2.
Toimitettaessa tietoja kansallisilta keskuspankeilta Euroo
pan tilastojärjestelmän jäsenille tiedot ja metatiedot toimitetaan
Euroopan tilastojärjestelmän standardien mukaisesti noudattaen
komissiosta (Eurostat) saatavan, yritysrekistereistä laaditun Eu
rostatin suosituskäsikirjan uusimmassa toisinnossa määriteltyä
rakennetta.
3.
Toimitettaessa tietoja kansallisilta keskuspankilta Euroopan
tilastojärjestelmän jäsenille kansalliset keskuspankit soveltavat
asetuksessa (EY) N:o 192/2009 määriteltyjä nimeämiskäytäntöjä,
rakenteita ja määritelmiä.
4.
Tämän päätöksen mukaisesti toimitettavat tiedot ja meta
tiedot toimitetaan sähköisessä muodossa.
5.
Tämän päätöksen mukaisesti toimitettavat tiedot ja meta
tiedot toimitetaan salassa pidettävien tietojen vaihdossa käytet
tävän turvallisen välineen taikka turvallisen etäyhteyden kautta.
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3 artikla
Turvallisuutta

ja

luottamuksellisuutta
toimenpiteet

koskevat

1.
EKP ja kansalliset keskuspankit säilyttävät tiedot, jotka ne
ovat asetuksen (EY) N:o 177/2008 ja asetuksen (EU) N:o
1097/2010 mukaisesti saaneet komissiolta, ja jotka on merkitty
salassa pidettäviksi, sellaisella turvallisella alueella, jonne pääsy
on rajoitettu ja valvottu.
2.
EKP:n ja kansallisten keskuspankkien komissiolta (Euros
tat) saamia tietoja on lupa käyttää ainoastaan tilastollisiin tar
peisiin.
3.
EKP ja kansalliset keskuspankit huolehtivat siitä, että tiedot
turvallisuutta koskevista toimenpiteistä sisällytetään vuosittai
seen luottamuksellisuutta koskevaan kertomukseen tai että ne
saatetaan komissiolle (Eurostat) ja asianomaisille kansallisille vi
ranomaisille tiedoksi muulla tavoin.
4 artikla
Loppusäännös
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tehty Frankfurt am Mainissa 27 päivänä joulukuuta 2010.
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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LIITE
TIETOJEN TOIMITUKSEN RAKENNE JA MUOTO
Monikansallisia konserneja ja niihin kuuluvia yksiköitä koskevan unionin rekisterin (jäljempänä ”EuroGroups-rekisteri”)
tietojen laadunhallintaprosessiin kuuluvat seuraavat luottamuksellisia tietoja sisältävät tietuekokonaisuudet:
— tietuekokonaisuudet, joissa on yhdistämisprosessin tulokset,
— tietuekokonaisuudet, joissa on tiedot oikeudellisista yksiköistä,
— tietuekokonaisuudet, joissa on tiedot määräysvallasta yksiköihin nähden ja yksiköiden omistuksesta,
— tietuekokonaisuudet, joissa on yrityksiä koskevat tiedot,
— tietuekokonaisuudet, joissa on monikansallisia konserneja koskevat tiedot,
— tietuekokonaisuudet, joissa on tynkäkonserneja koskevat tiedot.
Kunkin EuroGroups-rekisterin tietojen laadunhallintasyklin lopussa luodaan tietuekokonaisuus, jossa on tynkäkonserneja
ja monikansallisia konserneja koskevat tulokset.
Tietuekokonaisuuksien muodosta on säädetty asetuksen (EY) N:o 192/2009 liitteessä olevassa A osassa.
Kansainvälisiä konserneja koskevien tietojen laadun parantamiseksi unionissa kansainväliset keskuspankit lähettävät tie
tuekokonaisuudet eteenpäin korjattuina, täydennettyinä ja salassapitotunnuksilla merkittyinä jäsenvaltionsa Euroopan
tilastojärjestelmän jäsenelle. Asianomainen kansallinen viranomainen arvioi asetuksen (EU) N:o 1097/2010 liitteessä
olevan A osan mukaisesti kansallisilta keskuspankeilta saamansa korjaukset, täydennykset ja salassapitotunnukset, ja
tarpeen vaatiessa se sisällyttää ne niihin tietoihin, jotka se lähettää komissiolle asetuksen (EY) N:o 177/2008
11 artiklan mukaisesti.
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