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(Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi)

IETEIKUMI

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS
(2014. gada 27. marts)
par kopīgiem noteikumiem un obligātiem standartiem, kuri aizsargā tās statistiskās
informācijas konfidencialitāti, ko savākusi Eiropas Centrālā banka ar nacionālo centrālo banku
palīdzību
(ECB/2014/14)
(2014/C 186/01)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5. pantu,
12.1. pantu, 14.3. pantu un 38. pantu,
ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu,
ko veic Eiropas Centrālā banka (1), un jo īpaši tās 8., 8.a un 8.b pantu,
tā kā:
(1)

Pamatnostādne ECB/1998/NP28 (2) nosaka kopīgus noteikumus un obligātus standartus, kuri paredzēti
Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. panta 3. punktā un kuri nodrošina pamatlīmeņa aizsardzību konfidenciālai
statistiskajai informācijai, ko savākusi Eiropas Centrālā banka (ECB) ar Eurosistēmas nacionālo centrālo
banku palīdzību.

(2)

Lai gan šajā sakarā tiek atzīts, ka statistiskā informācija, kas nepieciešama ECB statistikas pārskatu snieg
šanas prasību izpildei, nav vienāda dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, un dalībvalstīm ar izņēmuma statusu,
Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 5. pants attiecas uz visām dalībval
stīm, tam kopā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantu norādot uz dalībvalstu pienākumu izstrādāt un
īstenot valstī visus pasākumus, ko tās uzskata par lietderīgiem, lai savāktu ECB statistikas pārskatu snieg
šanas prasību izpildei nepieciešamo statistisko informāciju un statistikas jomā laikus sagatavotos euro ievie
šanai dalībvalstīs ar izņēmuma statusu (3).

(3)

Pieaugusi vajadzība apmainīties ar konfidenciālu statistisko informāciju Eiropas Centrālo banku sistēmas
(ECBS) dalībnieku starpā nolūkā pildīt ECBS uzdevumus,

(1) OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.
(2) 1998. gada 22. decembra Pamatnostādne ECB/1998/NP28 par kopīgiem noteikumiem un obligātiem standartiem, lai aizsargātu
to atsevišķo statistikas datu konfidencialitāti, ko savākusi Eiropas Centrālā banka ar nacionālo centrālo banku palīdzību
(OV L 55, 24.2.2001., 72. lpp.).
(3) Sk. Regulas (EK) Nr. 2533/98 17. apsvērumu.
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IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

I
Pamatnostādnes ECB/1998/NP28 piemērošana
Šā ieteikuma adresātiem attiecībā uz konfidenciālu statistisko informāciju, kas saņemta no cita ECBS dalībnieka,
jāpiemēro Pamatnostādnes ECB/1998/NP28 noteikumi un tas jāapliecina, noslēdzot vienošanos ar pārējiem ECBS
dalībniekiem.
II
Noslēguma noteikumi
1. Šis ieteikums ir adresēts nacionālajām centrālajām bankām dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, ciktāl tas uz
tām attiecas un ciktāl šādas nacionālās centrālās bankas piedalās konfidenciālas statistiskās informācijas nosūtīšanā
ECBS ietvaros.
2.

Šo ieteikumu piemēro no 2014. gada 1. aprīļa.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 27. martā
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