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HENSTILLINGER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING
af 27. marts 2014
om fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortroligheden af den
statistiske information, der indsamles af Den Europæiske Centralbank med bistand fra de
nationale centralbanker
(ECB/2014/14)
(2014/C 186/01)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank,
særlig artikel 5, 12.1, 14.3, og 38,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Central
banks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 8, 8a og 8b, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Retningslinje ECB/1998/NP28 (2) fastsætter de fælles regler og mindstestandarder, der stilles krav om
i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2533/98, som sikrer et grundlæggende beskyttelsesniveau for
fortrolig statistisk information indsamlet af Den Europæiske Centralbank (ECB) med bistand fra de nationale
centralbanker i Eurosystemet.

(2)

Selvom det erkendes, at den statistiske information, der er nødvendig, for at opfylde ECB's statistiske
rapporteringskrav, er forskellig for henholdsvis medlemsstater, der har euroen som valuta, og medlemsstater
med en dispensation, gælder artikel 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den
Europæiske Centralbank for alle medlemsstater; sammen med artikel 5 i traktaten om Den Europæiske
Union, indebærer dette en forpligtelse for medlemsstaterne til på nationalt plan at udforme og gennemføre
alle de foranstaltninger, som de anser for nødvendige for at gennemføre indsamlingen af den statistiske
information, der er nødvendig for at opfylde ECB's statistiske rapporteringskrav samt de rettidige forbere
delser på statistikområdet med henblik på at medlemsstaterne med dispensation kan indføre euroen (3).

(3)

Der er et øget behov for at udveksle fortrolig statistisk information blandt medlemmerne af Det Europæ
iske System af Centralbanker (ESCB) i forbindelse med udførelsen af ESCB's opgaver —

(1) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.
(2) Retningslinje ECB/1998/NP28 af 22. december 1998 om fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortroligheden
af den individuelle statistiske information, der indsamles af Den Europæiske Centralbank med bistand fra de nationale centralbanker
(EFT L 55 af 24.2.2001, s. 72).
(3) Jf. betragtning 17 i forordning (EF) nr. 2533/98.
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VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING:

I.
Anvendelse af retningslinje ECB/1998/NP28
Denne henstillings adressater bør anvende bestemmelserne i retningslinje ECB/1998/NP28 for så vidt angår
fortrolig statistisk information, som modtages fra et andet medlem af ESCB, og bør bekræfte dette ved indgå
elsen af en aftale med de øvrige medlemmer af ESCB.
II.
Afsluttende bestemmelser
1. Denne henstilling er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der ikke har euroen som
valuta, og for så vidt det er relevant, sådanne nationale centralbanker, der deltager i overførslen af fortrolig
statistisk information inden for ESCB.
2.

Denne henstilling finder anvendelse fra den 1. april 2014.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. marts 2014.

Mario DRAGHI

Formand for ECB

