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AANBEVELINGEN

EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 27 maart 2014
betreffende de gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van het
vertrouwelijke karakter van de statistische gegevens die door de Europese Centrale Bank
worden verzameld, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken
(ECB/2014/14)
(2014/C 186/01)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonder
heid artikel 5, artikel 12.1, artikel 14.3 en artikel 38,
Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen
van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1), inzonderheid artikel 8, artikel 8 bis en artikel 8
ter,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtsnoer ECB/1998/NP28 (2) voert gemeenschappelijke regels en minimumnormen in, die artikel 8, lid 3
van Verordening (EG) nr. 2533/98 vereist om een basisbeschermingsniveau te waarborgen voor vertrouwe
lijke statistische gegevens die worden verzameld door de Europese Centrale Bank (ECB), daarin bijgestaan
door de nationale centrale banken van het Eurosysteem.

(2)

Dienaangaande, hoewel wordt erkend dat de statistische gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de
statistische rapportagevereisten niet dezelfde zijn voor lidstaten die de euro als munt hebben als voor
lidstaten met een derogatie, is artikel 5 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en
van de Europese Centrale Bank van toepassing op alle lidstaten, hetgeen, samen met artikel 5 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie, een verplichting inhoudt om op nationaal niveau alle maatregelen te
nemen en uit te voeren die de lidstaten dienstig achten voor de verzameling van de statistische gegevens
die nodig zijn om te voldoen aan de statistische rapportageverplichtingen van de ECB, evenals voor het
tijdig treffen van voorbereidingen op het gebied van statistieken, opdat de lidstaten met een derogatie de
euro kunnen aannemen (3).

(3)

Er is in toenemende mate behoefte aan uitwisseling van vertrouwelijke statistische gegevens tussen de leden
van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) voor de uitvoering van ESCB-taken,

(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
(2) Richtsnoer ECB/1998/NP28 van 22 december 1998 betreffende de gemeenschappelĳke regels en minimumnormen ter bescherming
van het vertrouwelĳke karakter van de statistische gegevens die door de ECB worden verzameld, daarin bĳgestaan door de nationale
centrale banken (PB L 55 van 24.2.2001, blz. 72).
(3) Zie overweging 17 van Verordening (EG) nr. 2533/98.
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HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING GEDAAN:

I.
Toepassing van Richtsnoer ECB/1998/NP28
De geadresseerden van deze aanbeveling moeten toepassing geven aan de in Richtsnoer ECB/1998/NP28 vastge
legde bepalingen aangaande vertrouwelijke van andere ESCB-leden ontvangen statistische gegevens en moeten dit
bevestigen middels een met de andere ESCB-leden afgesloten overeenkomst.
II.
Slotbepalingen
1. Deze aanbeveling is gericht tot de nationale centrale banken van de lidstaten die niet de euro als munt
hebben, voor zover toepasselijk en voor zover die nationale centrale banken deelnemen aan de transmissie van
vertrouwelijke statistische gegevens binnen het ESCB.
2.

Deze aanbeveling is van toepassing met ingang van 1 april 2014.

Gedaan te Frankfurt am Main, 27 maart 2014.

De president van de ECB
Mario DRAGHI

