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ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 27 март 2014 година
относно общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на
статистическата информация, събирана от Европейската централна банка, подпомагана от
националните централни банки
(ЕЦБ/2014/14)
(2014/C 186/01)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,
и по-специално членове 5, 12.1, 14.3 и 38 от него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статисти
ческа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално членове 8, 8а и 8б от него,
като има предвид, че:
(1)

С Насоки ЕЦБ/1998/NP28 (2) се установяват общите правила и минималните стандарти, необходими съгласно
член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2533/98, които осигуряват основно ниво на защита на поверител
ната статистическа информация, събирана от Европейската централна банка (ЕЦБ), подпомагана от национал
ните централни банки на Евросистемата.

(2)

В това отношение, въпреки че се приема, че статистическата информация, която е необходима за изпълнение
на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност, не е същата за държавите членки, чиято парична
единица е еврото, като за държавите членки с дерогация, член 5 от Устава на Европейската система на
централните банки и на Европейската централна банка се прилага спрямо всички държави членки; като има
предвид, че този факт заедно с член 5 от Договора за Европейския съюз визират задължение да се разра
ботят и приложат на национално равнище всички мерки, които държавите членки считат за подходящи за
извършване на събирането на статистическата информация, която е необходима за изпълнението на изисква
нията на ЕЦБ за статистическа отчетност и своевременната подготовка в областта на статистиката, за да
могат държавите членки с дерогация да приемат еврото (3).

(3)

Налице е завишена необходимост от обмен на поверителна статистическа информация между членовете на
Европейската система на централните банките (ЕСЦБ) за целите на изпълнението на задачите на ЕСЦБ,

(1) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.
(2) Насоки ЕЦБ/1998/NP28 от 22 декември 1998 г. относно общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на
индивидуалната статистическа информация, събирана от Европейската централна банка, подпомагана от националните централни банки
(ОВ L 55, 24.2.2001 г., стр. 72).
(3) Вж. съображение 17 от Регламент (ЕО) № 2533/98.
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ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

I.
Прилагане на Насоки ЕЦБ/1998/NP28
Адресатите на настоящата препоръка следва да прилагат разпоредбите на Насоки ЕЦБ/1998/NP28 по отношение
на поверителната статистическа информация, получена от друг член на ЕСЦБ, и да потвърдят това чрез сключва
нето на споразумение с другите членове на ЕСЦБ.
II.
Заключителни разпоредби
1. Адресати на настоящата препоръка са националните централни банки на държавите членки, чиято парична
единица не е еврото, доколкото тя е приложима и доколкото тези национални централни банки участват
в предаването на поверителна статистическа информация в рамките на ЕСЦБ.
2.

Настоящата препоръка се прилага от 1 април 2014 г.

Съставена във Франкфурт на Майн на 27 март 2014 година.

Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

