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REKOMENDACIJOS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA
2014 m. kovo 27 d.
dėl Europos Centrinio Banko, padedant nacionaliniams centriniams bankams, surinktos
statistinės informacijos konfidencialumo apsaugos bendrųjų taisyklių ir minimalių standartų
(ECB/2014/14)
(2014/C 186/01)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnį,
12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 38 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko
renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 8, 8a ir 8b straipsnius,

kadangi:

(1)

Gairėse ECB/1998/NP28 (2) nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnio 3 dalį reikalaujamos
bendrosios taisyklės ir minimalūs standartai, kurie užtikrina Europos Centrinio Banko (ECB), padedant Euro
sistemos nacionaliniams centriniams bankams, surinktos konfidencialios statistinės informacijos būtiniausią
apsaugos lygį;

(2)

šiuo aspektu, nors pripažįstama, kad statistinė informacija, kuri reikalinga ECB statistinės atskaitomybės
reikalavimams vykdyti, nėra ta pati valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, ir valstybėms narėms,
kurioms taikoma išlyga, Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 5 straipsnis
taikomas visoms valstybėms narėms; kadangi šis faktas kartu su Europos Sąjungos sutarties 5 straipsniu
reiškia prievolę nacionaliniu lygiu parengti ir įgyvendinti visas priemones, kurias valstybės narės laiko tinka
momis rinkti statistinę informaciją, reikalingą ECB statistinės atskaitomybės reikalavimams vykdyti, ir laiku
pasirengti statistikos srityje, kad valstybės narės, kurioms taikoma išlyga, galėtų įsivesti eurą (3);

(3)

Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždaviniams vykdyti tarp jos narių didėja poreikis keistis konfi
dencialia statistine informacija,

(1) OL L 318, 1998 11 27, p. 8.
(2) 1998 m. gruodžio 22 d. Gairės ECB/1998/NP28 dėl Europos Centrinio Banko, padedant nacionaliniams centriniams bankams,
surinktos atskiros statistinės informacijos konfidencialumo apsaugos bendrųjų taisyklių ir minimalių standartų (OL L 55, 2001 2 24,
p. 72).
(3) Žr. Reglamento (EB) Nr. 2533/98 17 konstatuojamąją dalį.
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PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

I.
Gairių ECB/1998/NP28 taikymas
Subjektai, kuriems skirta ši rekomendacija, turėtų taikyti Gairių ECB/1998/NP28 nuostatas iš kito ECBS nario
gautai konfidencialiai statistinei informacijai ir turėtų tai patvirtinti su kitais ECBS nariais sudarydami susitarimą.
II.
Baigiamosios nuostatos
1. Ši rekomendacija skirta valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaliniams centriniams bankams tiek,
kiek ji taikytina, ir tiek, kiek tokie nacionaliniai centriniai bankai dalyvauja perduodant konfidencialią statistinę
informaciją ECBS viduje.
2.

Ši rekomendacija taikoma nuo 2014 m. balandžio 1 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. kovo 27 d.
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