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DOPORUČENÍ

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 27. března 2014
o jednotných pravidlech a minimálních standardech ochrany důvěrnosti statistických
informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou ve spolupráci s národními
centrálními bankami
(ECB/2014/14)
(2014/C 186/01)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5,
článek 12.1, článek 14.3 a článek 38 tohoto statutu,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických infor
mací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na články 8, 8a a 8b uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Obecné zásady ECB/1998/NP28 (2) zavádějí jednotná pravidla a minimální standardy vyžadované v čl. 8
odst. 3 nařízení (ES) č. 2533/98, které zajišťují základní úroveň ochrany důvěrných statistických informací,
které shromažďuje Evropská centrální banka (ECB) ve spolupráci s národními centrálními bankami
Eurosystému.

(2)

V této souvislosti se sice uznává, že statistické informace potřebné ke splnění statistické zpravodajské
povinnosti vůči ECB nejsou stejné pro členské státy, jejichž měnou je euro, a pro členské státy, na které
se vztahuje výjimka, nicméně článek 5 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální
banky platí pro všechny členské státy. Z této skutečnosti a z článku 5 Smlouvy o Evropské unii vyplývá
povinnost přijmout a provést na vnitrostátní úrovni veškerá opatření, která členské státy považují za
vhodná pro shromažďování statistických informací nezbytných ke splnění statistické zpravodajské povinnosti
vůči ECB a pro včasnou přípravu v oblasti statistiky na to, aby členské státy, na které se vztahuje
výjimka, mohly přijmout euro (3).

(3)

Členové Evropského systému centrálních bank (ESCB) si při plnění úkolů ESCB stále více potřebují vymě
ňovat důvěrné statistické informace,

(1) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Obecné zásady ECB/1998/NP28 ze dne 22. prosince 1998 o jednotných pravidlech a minimálních standardech ochrany důvěrnosti indi
viduálních statistických informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou ve spolupráci s národními centrálními bankami
(Úř. věst. L 55, 24.2.2001, s. 72).
(3) Viz 17. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 2533/98.
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PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

I.
Použití obecných zásad ECB/1998/NP28
Adresáti tohoto doporučení by ve vztahu k důvěrným statistickým informacím, které obdrželi od jiného člena
ESCB, měli uplatňovat ustanovení obecných zásad ECB/1998/NP28 a měli by tento postup potvrdit formou
smlouvy uzavřené s ostatními členy ESCB.
II.
Závěrečná ustanovení
1. Toto doporučení je určeno národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou není euro,
v rozsahu, v němž je použitelné a v němž se tyto národní centrální banky účastní přenosu důvěrných statistic
kých informací v rámci ESCB.
2.

Toto doporučení se použije ode dne 1. dubna 2014.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 27. března 2014.

Prezident ECB
Mario DRAGHI

