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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 24ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά με την οργάνωση προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών
δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών
(EKT/2014/7)
(2014/C 103/01)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και την τρίτη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 34,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 (2), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δύναται να εφαρμόσει συγκεκρι
μένα προπαρασκευαστικά μέτρα, προκειμένου να θεσπίσει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τη διαβίβαση αναλυ
τικών πιστωτικών δεδομένων εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) για συγκεκριμένους
στατιστικούς σκοπούς.

(2)

Η αποτελεσματική ισχύς του εν λόγω μακροπρόθεσμου πλαισίου θα εξαρτάται από τη συνεργασία όλων των
συμμετεχόντων μελών του ΕΣΚΤ, καθώς και από την εφαρμογή προτύπων ισοδύναμης ποιότητας από τα εν λόγω
μέλη. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ και προετοι
μάζονται για να συμμετάσχουν στο εν λόγω πλαίσιο πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, με τις ΕθνΚΤ των
κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ καθώς και με την ΕΚΤ κατά την εφαρμογή των προπαρασκευα
στικών μέτρων σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2014/6,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

I.
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, ο όρος «αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα» έχει την ίδια έννοια με αυτήν της
απόφασης ΕΚΤ/2014/6.
II.
Παροχή στατιστικών πληροφοριών
Οι παραλήπτες της παρούσας σύστασης καλούνται να εφαρμόσουν τις απευθυνόμενες προς τις ΕθνΚΤ προβλέψεις που
περιλαμβάνονται στην απόφαση ΕΚΤ/2014/6.
(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(2) Απόφαση ΕΚΤ/2014/6, της 24ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την οργάνωση προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών
πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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III.
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ και προετοιμάζο
νται για να συμμετάσχουν στο μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τη διαβίβαση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων εντός του
ΕΣΚΤ.
Φρανκφούρτη, 24 Φεβρουαρίου 2014.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

