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REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION
av den 27 mars 2014
om gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda den statistiska information
som samlas in av Europeiska centralbanken med hjälp av de nationella centralbankerna
(ECB/2014/14)
(2014/C 186/01)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5,
artikel 12.1, artikel 14.3 och artikel 38,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens
insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 8, 8a och 8b, och
av följande skäl:
(1)

Riktlinje ECB/1998/NP28 (2) uppställer de gemensamma regler och miniminormer som krävs enligt
artikel 8.3 i förordning (EG) nr 2533/98 som säkerställer ett grundläggande insynsskydd för statistisk
information som samlas in av Europeiska centralbanken (ECB) med hjälp av de nationella centralbankerna i
Eurosystemet.

(2)

Trots att de statistikuppgifter som behövs för att uppfylla ECB:s rapporteringskrav inte är desamma för
medlemsstater som har euron som valuta och medlemsstater med ett undantag, så gäller artikel 5
i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken för alla medlemsstater; detta
faktum, tillsammans med artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, medför en skyldighet för medlems
staterna att på nationell nivå utforma och genomföra alla de åtgärder som de anser lämpliga för att
kunna inhämta de statistiska uppgifter som behövs för att uppfylla ECB:s rapporteringskrav och för att
i tid fullborda förberedelserna på statistikområdet för att medlemsstater med ett undantag ska kunna införa
euron (3).

(3)

Det finns ett ökat behov av att utbyta insynsskyddade statistiska uppgifter inom Europeiska centralbanks
systemet (ECBS) för att kunna utföra ECBS uppgifter.

(1) EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Riktlinje ECB/1998/NP28 av den 22 december 1998 om gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda vissa individuella
statistiska uppgifter som samlats in av Europeiska centralbanken med hjälp av de nationella centralbankerna (EGT L 55, 24.2.2001,
s. 72).
(3) Se skäl 17 i förordning (EG) nr 2533/98.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I.
Tillämpning av riktlinje ECB/1998/NP28
Denna rekommendations adressater ska tillämpa bestämmelserna i riktlinje ECB/1998/NP28 avseende insyns
skyddad statistisk information som erhållits från en annan ECBS-medlem och ska bekräfta detta genom att ingå
ett avtal med de övriga ECBS-medlemmarna.
II.
Slutbestämmelser
1. Denna rekommendation riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som inte har euron
som valuta, i mån av tillämplighet och i den utsträckning som sådana nationella centralbanker deltar
i överföringen av insynsskyddad statistisk information inom ECBS.
2.

Denna rekommendation ska tillämpas från och med den 1 april 2014.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 27 mars 2014.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

