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PRIPOROČILA

EVROPSKA CENTRALNA BANKA
PRIPOROČILO EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 27. marca 2014
o skupnih pravilih in minimalnih standardih za varstvo zaupnosti statističnih informacij, ki
jih zbira Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank
(ECB/2014/14)
(2014/C 186/01)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5,
člena 12.1, člena 14.3 in člena 38 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij
s strani Evropske centralne banke (1) ter zlasti členov 8, 8a in 8b Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernica ECB/1998/NP28 (2) vzpostavlja skupna pravila in minimalne standarde, ki jih zahteva člen 8(3)
Uredbe (ES) št. 2533/98 in ki zagotavljajo osnovno raven varstva zaupnih statističnih informacij, ki jih
zbira Evropska centralna banka (ECB) ob pomoči nacionalnih centralnih bank Eurosistema.

(2)

V zvezi s tem, čeprav je priznano, da statistične informacije, potrebne za izpolnitev zahtev ECB za stati
stično poročanje, niso enake za države članice, katerih valuta je euro, in države članice z odstopanjem, se
člen 5 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke uporablja za vse države
članice; to dejstvo, skupaj s členom 5 Pogodbe o Evropski uniji, pomeni obveznost priprave in izvajanja
vseh ukrepov na nacionalni ravni, ki jih države članice štejejo za ustrezne za izvedbo zbiranja statističnih
informacij, potrebnih za izpolnitev zahtev ECB za statistično poročanje, in za pravočasno pripravo na
področju statistike, da lahko države članice z odstopanjem sprejmejo euro (3).

(3)

Obstaja povečana potreba po izmenjavi zaupnih statističnih informacij med članicami Evropskega sistema
centralnih bank (ESCB) za izvajanje nalog ESCB –

(1) UL L 318, 27.11.1998, str. 8.
(2) Smernica ECB/1998/NP28 z dne 22. decembra 1998 o skupnih pravilih in minimalnih standardih za zaščito zaupnosti posameznih
statističnih podatkov, ki jih zbira Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank (UL L 55, 24.2.2001, str. 72).
(3) Glej uvodno izjavo 17 Uredbe (ES) št. 2533/98.
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SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

I.
Uporaba Smernice ECB/1998/NP28
Naslovniki tega priporočila bi morali v zvezi z zaupnimi statističnimi informacijami, ki jih prejmejo od druge
članice ESCB, uporabljati določbe iz Smernice ECB/1998/NP28 in bi to morali potrditi s sklenitvijo pogodbe
z drugimi članicami ESCB.
II.
Končni določbi
1. To priporočilo je naslovljeno na nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta ni euro, kolikor je
ustrezno in kolikor te nacionalne centralne banke sodelujejo pri prenosu zaupnih statističnih informacij znotraj
ESCB.
2.

To priporočilo se uporablja od 1. aprila 2014.

V Frankfurtu na Majni, 27. marca 2014

Predsednik ECB
Mario DRAGHI

