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(Resolutsioonid, soovitused ja arvamused)

SOOVITUSED

EUROOPA KESKPANK
EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS,
27. märts 2014,
ühtsete reeglite ja miinimumstandardite kohta riikide keskpankade (RKPd) abiga Euroopa
Keskpanga kogutud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitseks
(EKP/2014/14)
(2014/C 186/01)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5, 12.1,
14.3 ja 38,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta
Euroopa Keskpanga poolt, (1) eelkõige selle artikleid 8, 8a ja 8b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Suunisega EKP/1998/NP28 (2) kehtestatakse määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 8 lõikes 3 nõutavad ühtsed
reeglid ja miinimumstandardid, millega sätestatakse alus eurosüsteemi keskpankade abiga Euroopa Keskpanga
(EKP) kogutud konfidentsiaalse statistilise teabe kaitseks.

(2)

Olenemata sellest, et EKP statistiliste andmete esitamise nõuete täitmiseks vajalik statistiline teave on liik
mesriikides, mille rahaühik on euro, erinev liikmesriikidest, mille suhtes on kehtestatud erand, kohaldatakse
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 5 kõikide liikmesriikide suhtes; see
asjaolu koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikliga 5 osutab kohustusele kavandada ja võtta riigisiseselt kõik
meetmed, mida liikmesriigid peavad vajalikuks selleks, et koguda EKP statistiliste andmete esitamise nõuete
täitmiseks vajalikku statistilist teavet ning teha statistika valdkonnas õigel ajal ettevalmistusi eurole ülemine
kuks liikmesriikides, mille suhtes on kehtestatud erand (3).

(3)

Vajadus konfidentsiaalse statistilise teabe vahetuse järgi Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmete vahel
EKPSi ülesannete täitmiseks on suurenenud,

(1) EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.
(2) 22. detsembri 1998. aasta suunis EKP/1998/NP28, mis käsitleb Euroopa Keskpanga poolt liikmesriikide keskpankade abiga kogutud
statistiliste üksikandmete konfidentsiaalsuse kaitse ühiseid eeskirju ja miinimumnõudeid (EÜT L 55, 24.2.2001, lk 72).
(3) Vt määruse (EÜ) nr 2533/98 põhjendust 17.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

I
Suunise EKP/1998/NP28 kohaldamine
Käesoleva soovituse adressaadid peaksid kohaldama suunise EKP/1998/NP28 sätteid teiselt EKPSi liikmelt saadud
konfidentsiaalse statistilise teabe kohta, ning sõlmima selle kinnituseks asjaomase EKPSi liikmega vastava
kokkuleppe.
II
Lõppsätted
1. Käesolev soovitus on kohaldatavas ulatuses adresseeritud keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik ei ole
euro ja mis osalevad EKPS-sisese konfidentsiaalse statistilise teabe edastamises.
2.

Käesolevat soovitust kohaldatakse alates 1. aprillist 2014.
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