8.4.2014

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/1

I
(Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės)

REKOMENDACIJOS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA
2014 m. vasario 24 d.
dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų
duomenis organizavimo
(ECB/2014/7)
(2014/C 103/01)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio
1 dalį ir 34 straipsnio 1 dalies trečią įtrauką,
atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko
renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalį,
kadangi:
(1)

pagal Sprendimą ECB/2014/6 (2) Europos Centrinis Bankas (ECB) gali taikyti nurodytas parengiamąsias prie
mones siekdamas sukurti ilgalaikę sistemą neapibendrintiems kreditų duomenims perduoti Europos centrinių
bankų sistemos (ECBS) viduje apibrėžtiems statistiniams tikslams;

(2)

kad ši ilgalaikė sistema būtų taikoma veiksmingai, reikia, kad
biautų ir taikytų vienodus kokybės standartus. Valstybių narių,
dalyvauti šioje sistemoje, nacionaliniai centriniai bankai (NCB),
Sprendimą ECB/2014/6, turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, taip
euro, NCB ir su ECB,

visi ECBS dalyvaujantys nariai bendradar
kurių valiuta nėra euro ir kurios rengiasi
taikydami parengiamąsias priemones pagal
pat su valstybių narių, kurių valiuta yra

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

I.
Apibrėžtys
Šioje rekomendacijoje sąvoka „neapibendrinti kreditų duomenys“ turi tokią pat reikšmę kaip ir Sprendime
ECB/2014/6.
II.
Statistinės informacijos teikimas
Šios rekomendacijos adresatų prašoma taikyti Sprendime ECB/2014/6 įtvirtintas nuostatas, skirtas NCB.
(1) OL L 318, 1998 11 27, p. 8.
(2) 2014 m. vasario 24 d. Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus
kreditų duomenis organizavimo (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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III.
Baigiamoji nuostata
Ši rekomendacija skirta valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB, kurie rengiasi dalyvauti ilgalaikėje sistemoje
neapibendrintiems kreditų duomenims perduoti ECBS viduje.
Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. vasario 24 d.
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