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ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/373,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015,
Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98
muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen
5.4 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin suosituksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon (3),
noudattaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 129 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan keskuspankkijär
jestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 41 artiklassa määrättyä menettelyä,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98 (4) on keskeinen osa sääntelyä, jonka nojalla Euroopan keskuspankki (EKP)
huolehtii tehtävästään kerätä tilastotietoja kansallisten keskuspankkien avustuksella. EKP on johdonmukaisesti
tukeutunut tähän asetukseen suorittaessaan ja valvoessaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtävien
hoitamiseksi tarvittavien tilastotietojen yhteensovitettua keruuta, mukaan luettuna tehtävä myötävaikuttaa
luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaan ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltaisten
viranomaisten politiikan moitteettomaan harjoittamiseen, mistä määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 127 artiklan 5 kohdassa.

(2)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013 (5) annetaan EKP:lle erityistehtäviä, jotka koskevat luottolaitosten
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa ja rahoitusjärjestelmän vakautta unionissa ja yksittäisissä
jäsenvaltioissa.

(3)

Jotta tiedonantajille tietojen antamisesta aiheutuva rasite olisi mahdollisimman vähäinen ja kaikkien
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi annettu rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurien valvonta
voitaisiin suorittaa asianmukaisesti ja jotta rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamisesta vastaavat viranomaiset
voisivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti, on tarpeen muuttaa asetusta (EY) N:o 2533/98 niin, että EKPJ:n
jäsenet ja asianomaiset viranomaiset voivat luovuttaa ja käyttää EKPJ:n keräämiä tilastotietoja. Tällaisiin
viranomaisiin olisi kuuluttava rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurien valvonnasta sekä makrovakaus
valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset, Euroopan valvontaviranomaiset, Euroopan järjestelmäris
kikomitea sekä viranomaiset, joille on annettu valtuudet ratkaista luottolaitosten kriisejä.

(4)

Tätä asetusta ei olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 (6) mukaisesti
kerättyihin luottamuksellisiin tilastotietoihin,

(1)
(2)
(3)
(4)

EUVL C 188, 20.6.2014, s. 1.
Lausunto annettu 26. marraskuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EUVL C 362, 14.10.2014, s. 1.
Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja
(EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8).
(5) Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää
politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä
salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastokomissiolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen
tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009,
s. 164).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2533/98 seuraavasti:
1) 8 artiklan 1 kohdassa:
a) korvataan d alakohta seuraavasti:
”d) kyseisiä tilastotietoja käytetään EKP:ssä ja kansallisissa keskuspankeissa vakavaraisuusvalvontaan;”
b) lisätään alakohta seuraavasti:
”e) kyseisiä tilastotietoja käytetään kansallisissa keskuspankeissa perussäännön 14.4 artiklan mukaisesti muiden
kuin perussäännössä määriteltyjen tehtävien suorittamiseen.”
2) Korvataan 8 artiklan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa
tarkoitettujen EKPJ:n tehtävien tai EKPJ:n jäsenille annettujen, vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tehtävien
hoitamiseksi; tai”
3) Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:
”4 a. EKPJ voi luovuttaa luottamuksellisia tilastotietoja niille jäsenvaltioiden ja unionin viranomaisille tai elimille,
jotka vastaavat rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurien valvonnasta tai rahoitusjärjestelmän vakaudesta
unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sekä Euroopan vakausmekanismille (EVM) vain siinä määrin ja niin
yksityiskohtaisina kuin on tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. Luottamuksellisia tilastotietoja vastaanottavien
viranomaisten tai elinten on toteutettava kaikki tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi. Tietojen luovuttamisen
edelleen on oltava välttämätöntä mainittujen tehtävien suorittamiseksi ja siihen on oltava luottamukselliset
tilastotiedot keränneen EKPJ:n jäsenen nimenomainen lupa. Tällaista lupaa ei tarvita siltä osin, kuin kansallisessa lain
säädännössä edellytetään tietojen luovuttamista edelleen EVM:n jäseniltä kansallisille parlamenteille, edellyttäen, että
EVM:n jäsen on kuullut EKPJ:n jäsentä ennen luovuttamista ja että jäsenvaltio on joka tapauksessa toteuttanut kaikki
tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet luottamuksellisten tilastotietojen
fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Luovuttaessaan luottamuksellisia
tilastotietoja tämän kohdan mukaisesti EKPJ:n on toteutettava kaikki tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset,
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen
varmistamiseksi tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2015.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
D. REIZNIECE-OZOLA

