
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/373 

z dnia 5 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez 
Europejski Bank Centralny 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
jego art. 5 ust. 4, 

uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego (1), 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), 

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej (3), 

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 129 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 41 
Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 (4) jest kluczowym elementem ram prawnych wspierających 
wykonywanie przez Europejski Bank Centralny (EBC) zadań w zakresie zbierania informacji statystycznych przy 
wsparciu krajowych banków centralnych. EBC konsekwentnie opierał się na tym rozporządzeniu przy 
prowadzeniu i monitorowaniu skoordynowanego zbierania informacji statystycznych niezbędnych do 
wykonywania zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), w tym zadania polegającego na 
przyczynianiu się do należytego wykonywania polityk prowadzonych przez właściwe organy w odniesieniu do 
nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilności systemu finansowego, zgodnie z 
art. 127 ust. 5 Traktatu. 

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 (5) powierza EBC specjalne zadania w zakresie polityk dotyczących 
nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi oraz stabilności systemu finansowego w Unii i 
poszczególnych państwach członkowskich. 

(3)  Aby zminimalizować obciążenia sprawozdawcze ciążące na podmiotach sprawozdających oraz umożliwić 
właściwe sprawowanie nadzoru nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi powierzone wszystkim 
właściwym organom, jak również właściwe wykonywanie zadań powierzonych organom odpowiedzialnym za 
ochronę stabilności systemu finansowego, niezbędne jest wprowadzenie do rozporządzenia (WE) nr 2533/98 
zmian umożliwiających przekazywanie i wykorzystywanie przez członków ESBC oraz odpowiednie organy 
informacji statystycznych zbieranych przez ESBC. Organy te powinny obejmować właściwe organy odpowie
dzialne za nadzór nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi i za nadzór makroostrożnościowy, 
Europejskie Urzędy Nadzoru, Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, jak również organy upoważnione do 
przeprowadzania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych. 

(4)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do poufnych informacji statystycznych zebranych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 (6), 
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(1) Dz.U. C 188 z 20.6.2014, s. 1. 
(2) Opinia wydana dnia 26 listopada 2014 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(3) Dz.U. C 362 z 14.10.2014, s. 1. 
(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank 

Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8). 
(5) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu 

szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 
29.10.2013, s. 63). 

(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz 
uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statys
tycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie 
statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 2533/98 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 8 ust. 1: 

a)  lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d) w odniesieniu do EBC i krajowych banków centralnych, kiedy wskazane informacje statystyczne są wykorzys
tywane w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego;”; 

b)  dodaje się literę w brzmieniu: 

„e)  w odniesieniu do krajowych banków centralnych zgodnie z art. 14 ust. 4. Statutu, do realizacji funkcji innych 
niż funkcje określone w Statucie.”;  

2) art. 8 ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji zadań ESBC, o których mowa w Traktacie, lub 
zadań w zakresie nadzoru ostrożnościowego, powierzonych członkom ESBC; lub”;  

3) w art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4a. ESBC może przekazywać poufne informacje statystyczne władzom lub organom państw członkowskich i Unii 
odpowiedzialnym za nadzór nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi lub stabilność systemu 
finansowego zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym, oraz Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności (EMS), 
tylko w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji ich odpowiednich zadań. Władze lub organy 
otrzymujące poufne informacje statystyczne podejmują wszelkie działania regulacyjne, administracyjne, techniczne i 
organizacyjne, konieczne by zapewnić fizyczną i logiczną ochronę poufnych informacji statystycznych. Dalsze 
przekazywanie tych informacji w późniejszym czasie jest konieczne do wykonywania tych zadań i powinno odbywać 
się wyłącznie za wyraźną zgodą członka ESBC, który zebrał takie poufne informacje statystyczne. Taka zgoda nie jest 
wymagana w przypadku dalszego przekazywania danych parlamentom narodowym przez członków EMS w zakresie 
wymaganym prawem krajowym, pod warunkiem że dany członek EMS zasięgnął opinii członka ESBC przed 
przekazaniem oraz że w każdym przypadku państwo członkowskie podjęło wszelkie działania regulacyjne, admini
stracyjne, techniczne i organizacyjne, konieczne by zapewnić fizyczną i logiczną ochronę poufnych informacji statys
tycznych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Przekazując poufne dane statystyczne zgodnie z niniejszym 
ustępem, ESBC podejmuje wszelkie działania regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne, konieczne by 
zapewnić fizyczną i logiczną ochronę poufnych informacji statystycznych zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2015 r. 

W imieniu Rady 
D. REIZNIECE-OZOLA 

Przewodniczący  
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