18.6.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 186/1

I
(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 27ης Μαρτίου 2014
σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία του εμπιστευτικού
χαρακτήρα των στατιστικών πληροφοριών που συλλέγονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών
(EKT/2014/14)
(2014/C 186/01)
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, το άρθρο 12.1, το άρθρο 14.3 και το άρθρο 38,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη
συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως τα άρθρα 8, 8α και 8β,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/1998/ΝΡ28 (2) καθορίζει τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα τα οποία
απαιτούνται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και τα οποία διασφαλίζουν
ένα στοιχειώδες επίπεδο προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος.

(2)

Από την άποψη αυτή, ενώ αναγνωρίζεται ότι οι στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που επιβάλλει η ΕΚΤ δεν είναι οι ίδιες όσον αφορά τα κράτη
μέλη με νόμισμα το ευρώ και τα κράτη μέλη με παρέκκλιση, το άρθρο 5 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται την
υποχρέωση σχεδιασμού και εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη θεωρούν κατάλ
ληλα για τη συλλογή των στατιστικών πληροφοριών τις οποίες απαιτεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής
στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ, καθώς και για την έγκαιρη προετοιμασία στον τομέα της στατιστικής ενόψει
της υιοθέτησης του ευρώ από τα κράτη μέλη με παρέκκλιση (3).

(3)

Υπάρχει αυξημένη ανάγκη ανταλλαγής εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) για τους σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του,

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(2) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/1998/ΝΡ28, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την
προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ατομικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη συνδρομή
των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕΕ L 55 της 24.2.2001, σ. 72).
(3) Βλέπε αιτιολογική σκέψη 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

C 186/2

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

18.6.2014

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

I.
Εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/1998/NP28
Οι αποδέκτες της παρούσας σύστασης θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/1998/
ΝΡ28 σε σχέση με τις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που λαμβάνουν από άλλα μέλη του ΕΣΚΤ, θα πρέπει δε
να επιβεβαιώνουν την εφαρμογή τους μέσω σχετικής συμφωνίας συνομολογούμενης με τα άλλα μέλη του ΕΣΚΤ.
II.
Τελικές διατάξεις
1. Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών των οποίων το νόμισμα δεν
είναι το ευρώ, στον βαθμό που είναι εφαρμοστέα και που οι εν λόγω εθνικές κεντρικές τράπεζες συμμετέχουν στη
διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών εντός του ΕΣΚΤ.
2.

Η παρούσα σύσταση εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2014.

Φρανκφούρτη, 27 Μαρτίου 2014.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

