
I

(Rezolucje,  zalecenia  i  opinie)

ZALECENIA

EUROPEJSKI  BANK CENTRALNY

ZALECENIE  EUROPEJSKIEGO  BANKU  CENTRALNEGO

z  dnia  27  marca  2014  r.

w  sprawie  wspólnych  zasad  i  minimalnych  standardów  ochrony  poufności  informacji 
statystycznych  zbieranych  przez  Europejski  Bank  Centralny  przy  wsparciu  krajowych 

banków  centralnych

(EBC/2014/14)

(2014/C  186/01)

RADA  PREZESÓW  EUROPEJSKIEGO  BANKU  CENTRALNEGO,

uwzględniając  Statut  Europejskiego  Systemu  Banków  Centralnych  i  Europejskiego  Banku  Centralnego, 
w  szczególności  art.  5,  art.  12  ust.  1,  art.  14  ust.  3  oraz  art.  38,

uwzględniając  rozporządzenie  Rady  (WE)  nr  2533/98  z  dnia  23  listopada  1998  r.  dotyczące  zbierania  informacji 
statystycznych  przez  Europejski  Bank  Centralny (1),  w  szczególności  art.  8,  8a  i  8b,

a  także  mając  na  uwadze,  co  następuje:

(1) Wytyczne  EBC/1998/NP28 (2)  ustanawiają  wspólne  zasady  i  minimalne  standardy  wprowadzone  na  mocy 
art.  8  ust.  3  rozporządzenia  (WE)  nr  2533/98,  zapewniające  podstawowy  poziom  ochrony  poufnych  infor
macji  statystycznych  zbieranych  przez  Europejski  Bank  Centralny  (EBC)  przy  wsparciu  krajowych  banków 
centralnych  Eurosystemu.

(2) W  tym  zakresie,  jakkolwiek  uznaje  się,  że  informacje  statystyczne  potrzebne  do  spełnienia  wymogów  EBC 
dotyczących  sprawozdawczości  statystycznej  nie  są  takie  same  w  przypadku  państw  członkowskich,  których 
walutą  jest  euro,  i  w  przypadku  państw  członkowskich  objętych  derogacją,  to  jednak  art.  5  Statutu  Euro
pejskiego  Systemu  Banków  Centralnych  i  Europejskiego  Banku  Centralnego  stosuje  się  do  wszystkich 
państw  członkowskich.  Fakt  ten,  w  powiązaniu  z  art.  5  Traktatu  o  Unii  Europejskiej,  oznacza  obowiązek 
zaprojektowania  i  wdrożenia  na  poziomie  krajowym  wszelkich  środków  uznanych  przez  państwa  człon
kowskie  za  właściwe  w  celu  zbierania  informacji  statystycznych  niezbędnych  do  wypełniania  wymogów 
EBC  w  zakresie  sprawozdawczości  statystycznej  oraz  zapewnienia  terminowych  przygotowań  w  dziedzinie 
statystyki  do  przyjęcia  euro  przez  państwa  członkowskie  objęte  derogacją (3).

(3) Istnieje  rosnąca  potrzeba  wymiany  poufnych  informacji  statystycznych  pomiędzy  członkami  Europejskiego 
Systemu  Banków  Centralnych  (ESBC)  w  celu  wykonywania  zadań  ESBC,

(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.
(2) Wytyczne EBC/1998/NP28 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności indy

widualnych informacji statystycznych zbieranych przez EBC przy wsparciu krajowych banków centralnych (Dz.U. L 55 z 24.2.2001, 
s. 72).

(3) Zob. motyw 17 rozporządzenia (WE) nr 2533/98.
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PRZYJMUJE  NINIEJSZE  ZALECENIE:

I.

Stosowanie  wytycznych  EBC/1998/NP28

Adresaci  niniejszego  zalecenia  powinni  stosować  postanowienia  wytycznych  EBC/1998/NP28  w  odniesieniu  do 
poufnych  informacji  statystycznych  otrzymywanych  od  innych  członków  ESBC,  oraz  powinni  potwierdzić  takie 
podejście  poprzez  zawarcie  umowy  z  pozostałymi  członkami  ESBC.

II.

Przepisy  końcowe

1. W  zakresie,  w  jakim  ma  to  zastosowanie,  oraz  w  zakresie,  w  jakim  uczestniczą  one  w  przekazywaniu 
poufnych  informacji  statystycznych  w  ramach  ESBC,  niniejsze  zalecenie  jest  adresowane  do  krajowych  banków 
centralnych  państw  członkowskich,  których  walutą  nie  jest  euro.

2. Niniejsze  zalecenie  stosuje  się  od  dnia  1  kwietnia  2014  r.

Sporządzono  we  Frankfurcie  nad  Menem  dnia  27  marca  2014  r.

Mario  DRAGHI

Prezes  EBC
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