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RECOMANDĂRI

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 27 martie 2014
privind regulile comune și standardele minime pentru protejarea confidențialității
informațiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană cu sprijinul băncilor centrale
naționale
(BCE/2014/14)
(2014/C 186/01)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special
articolele 5, 12.1, 14.3 și 38,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea
informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolele 8, 8a și 8b,
întrucât:
(1)

Orientarea BCE/1998/NP28 (2) stabilește regulile comune și standardele minime pe care le implică
articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98, care asigură un nivel de bază de protecție
a informațiilor statistice confidențiale colectate de Banca Centrală Europeană (BCE) cu sprijinul băncilor
centrale naționale din Eurosistem.

(2)

În acest sens, deși este recunoscut faptul că informațiile statistice necesare pentru îndeplinirea cerințelor de
raportare statistică ale BCE diferă pentru statele membre a căror monedă este euro și statele membre cu
o derogare, articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene
se aplică tuturor statelor membre; întrucât acest fapt, coroborat cu articolul 5 din Tratatul privind Uniunea
Europeană, implică o obligație de a elabora și implementa la nivel național toate măsurile pe care statele
membre le consideră adecvate pentru efectuarea colectării informațiilor statistice necesare pentru îndeplinirea
cerințelor de raportare statistică ale BCE, precum și de a efectua în timp util în domeniul statistic
pregătirile pentru adoptarea monedei euro de către statele membre cu o derogare (3).

(3)

Există o nevoie crescândă de schimb de informații statistice confidențiale între membrii Sistemului Euro
pean al Băncilor Centrale (SEBC) pentru exercitarea misiunilor SEBC,

(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.
(2) Orientarea BCE/1998/NP28 din 22 decembrie 1998 privind regulile comune și standardele minime pentru protejarea confidențialității
informațiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană cu sprijinul băncilor centrale naționale (JO L 55, 24.2.2001, p. 72).
(3) A se vedea considerentul 17 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.
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ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

I.
Aplicarea Orientării BCE/1998/NP28
Destinatarii prezentei recomandări ar trebui să aplice dispozițiile Orientării BCE/1998/NP28 în legătură cu
informațiile statistice confidențiale primite de la un alt membru SEBC și ar trebui să confirme acest lucru prin
intermediul unui acord încheiat cu ceilalți membri ai SEBC.
II.
Dispoziții finale
1. Prezenta recomandare se adresează băncilor centrale naționale din statele membre a căror monedă nu este
euro, în măsura aplicabilității acesteia și a participării acestor bănci centrale naționale la transmiterea de
informații statistice confidențiale în cadrul SEBC.
2.

Prezenta recomandare se aplică de la 1 aprilie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 27 martie 2014.

Președintele BCE
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