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I
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 951/2009 VAN DE RAAD
van 9 oktober 2009
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische
gegevens door de Europese Centrale Bank
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(2)

Opdat Verordening (EG) nr. 2533/1998 voor de ECB een
effectief instrument blijft voor het uitvoeren van de
ESCB-taken inzake het verzamelen van statistische gege
vens en om te garanderen dat voor de ECB statistische
gegevens van de noodzakelijke kwaliteit beschikbaar blij
ven die het gehele scala van ESCB-taken bestrijken, is het
essentieel de werkingssfeer van de rapportagevereisten die
in deze verordening worden opgelegd, te herzien. Binnen
deze context dient niet alleen te worden gekeken naar de
uitvoering van de ESCB-taken en de onafhankelijkheid
van het ESCB, maar verdienen tevens de statistische be
ginselen in deze verordening aandacht.

(3)

Verordening (EG) nr. 2533/1998 dient te worden gewij
zigd opdat de ECB de statistische gegevens kan verzame
len die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar in het
Verdrag genoemde taken. Dienovereenkomstig dienen de
doeleinden waarvoor statistische gegevens mogen worden
verzameld, ook de samenstelling van macro-prudentiële
statistieken te omvatten die vereist zijn voor de uitvoe
ring van de in artikel 105 van het Verdrag genoemde
taak van het ESCB.

(4)

Ten aanzien van de reikwijdte van de voor de uitvoering
van de ESCB-taken nodige rapportagevereisten dient te
vens rekening te worden gehouden met de structurele
ontwikkelingen op de financiële markten en dient een
aantal daarmee verbonden vereisten aangaande statisti
sche gegevens aan de orde te worden gesteld die ten tijde
van de vaststelling van Verordening (EG) nr. 2533/98
minder duidelijk waren. Derhalve is het noodzakelijk
dat statistische gegevens bij de gehele sector van financi
ële instellingen verzameld mogen worden, en met name
bij verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, die in
het eurogebied in termen van financiële activa de op
één na grootste subsector van financiële instellingen vor
men.

(5)

Om ook in de toekomst betalingsbalansstatistieken van
voldoende kwaliteit te kunnen compileren, dient te wor
den verduidelijkt welke de rapportagevereisten zijn in
verband met gegevens betreffende alle posities en trans
acties tussen ingezetenen van deelnemende lidstaten.

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statu
ten”), inzonderheid op artikel 5.4,
Gelet op de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van de Commissie (3),
Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevens
bescherming,
Volgens de procedure van artikel 107, lid 6, van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap en van artikel 42 van
de statuten,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 2533/1998 van de Raad van
23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen
van statistische gegevens door de Europese Centrale
Bank (4) is een sleutelcomponent in het juridische kader
ter ondersteuning van de taken inzake het verzamelen
van statistische gegevens door de Europese Centrale
Bank (ECB), die daarin wordt bijgestaan door de natio
nale centrale banken. De ECB heeft voor de uitvoering
van en het toezicht op de gecoördineerde verzameling
van statistische gegevens die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de taken van het Europees Stelsel van
centrale banken (ESCB), steeds op dit juridische kader
vertrouwd.

(1) PB C 251 van 3.10.2008, blz. 1.
(2) Advies uitgebracht op 24 maart 2009 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).
(3) Advies uitgebracht op 13 januari 2009 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).
(4) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
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(6)

(7)

(8)
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Onderzoekers vragen steeds vaker toegang tot vertrouwe
lijke statistische informatie die geen rechtstreekse identi
ficatie toelaat, om ontwikkelingen binnen sectoren en
tussen landen te analyseren en te begrijpen. Het is der
halve van belang dat de ECB en de nationale centrale
banken mogen toestaan dat instellingen voor weten
schappelijk onderzoek onder handhaving van strikte ver
trouwelijkheidswaarborgen op ESCB-niveau toegang
wordt verschaft tot dergelijke gedetailleerde statistische
informatie.
Teneinde de rapportagelast tot een minimum te beperken
en de efficiënte ontwikkeling, productie en verspreiding
van statistieken van hoge kwaliteit en de behoorlijke
uitvoering van de ESCB-taken mogelijk te maken, priori
teert de ECB de statistische behoeften en beoordeelt zij de
rapportagelast. Om dezelfde reden dient maximaal ge
bruik te kunnen worden gemaakt van reeds beschikbare
gegevens, enquêtes, administratieve gegevens, statistische
registers en andere beschikbare bronnen waaronder de
uitwisseling van vertrouwelijke gegevens binnen het
ESCB en met het Europees statistisch systeem (ESS).
Europese statistieken worden ontwikkeld, geproduceerd
en verspreid door zowel het ESCB als het ESS, maar
uit hoofde van onderscheiden juridische kaders die hun
respectieve bestuursstructuren weergeven. Verordening
(EG) nr. 2533/98 dient derhalve van toepassing te zijn
zonder afbreuk te doen aan Verordening (EG)
nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad
van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (1).
Europese statistieken worden door het ESCB ontwikkeld,
geproduceerd en verspreid volgens de statistische begin
selen van onpartijdigheid, objectiviteit, professionele on
afhankelijkheid, kostenefficiëntie, statistische vertrouwe
lijkheid, minimalisatie van de rapportagelast en hoge
kwaliteit van de output, waaronder betrouwbaarheid.
De ECB heeft deze beginselen omschreven en verder uit
gewerkt en ze op haar website bekendgemaakt als pu
bliek engagement inzake door het ESCB geproduceerde
Europese statistieken. Deze beginselen zijn vergelijkbaar
met de statistische beginselen in Verordening (EG)
nr. 223/2009.
Bij de ontwikkeling, productie en verspreiding van Euro
pese statistieken dient rekening te worden gehouden met
de beste praktijken en de relevante Europese en inter
nationale normen op het gebied van de statistiek.
Overeenkomstig artikel 5.1 van de statuten werken het
ESCB en het ESS nauw samen om te zorgen voor de
nodige samenhang bij de ontwikkeling, productie en ver
spreiding van Europese statistieken. In het bijzonder wer
ken het ESCB en het ESS samen bij het formuleren van
hun eigen statistische beginselen, het opstellen van hun
respectieve statistische werkprogramma’s en hun inspan
ningen om de totale enquêtedruk te beperken. In dit
verband is de uitwisseling van adequate informatie over
de werkprogramma’s van het ESCB en van het ESS tussen
de betrokken ESCB- en ESS-comités alsook tussen de ECB
en de Commissie bijzonder belangrijk opdat zoveel mo
gelijk profijt wordt getrokken uit de goede samenwerking

(1) PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.
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en dubbel werk bij de verzameling van statistische gege
vens wordt voorkomen.
(12)

De leden van het ESS hebben een gedeelte van de door
het ESCB verzamelde gegevens nodig voor de ontwikke
ling, productie en verspreiding van Europese statistieken
in de zin van artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 223/2009. Derhalve dienen passende regelingen te
worden opgezet om deze gegevens voor de leden van
het ESS beschikbaar te stellen.

(13)

Voorts is het belangrijk een nauwe samenwerking tussen
het ESCB en het ESS te verzekeren, met name ter bevor
dering van de uitwisseling van vertrouwelijke statistische
gegevens tussen de twee systemen voor statistische doel
einden, in het licht van artikel 285 van het Verdrag en
artikel 5 van de statuten.

(14)

Ter wille van de transparantie dienen statistieken die het
ESCB heeft opgesteld op basis van bij instellingen van de
financiële sector verzamelde statistische gegevens, voor
het publiek toegankelijk te zijn. Daarbij dient evenwel
een hoge mate van bescherming van vertrouwelijke ge
gevens te worden gegarandeerd.

(15)

Verzamelde vertrouwelijke statistische gegevens die door
een ESS-autoriteit aan een lid van het ESCB worden ver
strekt, mogen niet worden gebruikt voor doeleinden die
niet uitsluitend van statistische aard zijn, zoals adminis
tratieve of fiscale doeleinden of gerechtelijke procedures,
of voor de in de artikelen 6 en 7 van Verordening (EG)
nr. 2533/98 genoemde doeleinden. In dit verband is het
noodzakelijk de fysieke en logische bescherming van de
vertrouwelijke gegevens te verzekeren en onwettige open
baarmaking of gebruik voor andere dan statistische doel
einden te voorkomen.

(16)

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parle
ment en de Raad van 18 december 2000 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens door de communau
taire instellingen en organen en betreffende het vrije ver
keer van die gegevens (2) is in werking getreden en dient
door het ESCB bij de ontwikkeling, productie en ver
spreiding van statistieken te worden nageleefd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2533/98 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan
onder:
1. „de ECB-vereisten met betrekking tot het rapporteren
van statistische gegevens”: de door informatieplichtigen te
verstrekken statistische gegevens die nodig zijn voor de ver
vulling van de taken van het ESCB;
(2) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
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1. bis. „Europese statistieken”: statistieken die i) nodig zijn
om de taken van het ESCB zoals neergelegd in het EG-Ver
drag uit te voeren; ii) omschreven zijn in het statistisch
werkprogramma van het ESCB; en iii) ontwikkeld, geprodu
ceerd en verspreid zijn in overeenstemming met de statisti
sche beginselen van artikel 3 bis;
2. „informatieplichtigen”: de natuurlijke en rechtspersonen
en de lichamen en bijkantoren als bedoeld in artikel 2, lid 3,
die onderworpen zijn aan de ECB-vereisten met betrekking
tot het rapporteren van statistische gegevens;
3. „deelnemende lidstaat”: een lidstaat die de eenheidsmunt
overeenkomstig het Verdrag heeft aangenomen;
4. „ingezetene” en „ingezeten”: het centrum van zijn eco
nomische belangen hebbend in het economisch gebied van
een land als omschreven in hoofdstuk 1 (1.30) van bijlage A
bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van
25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale
en regionale rekeningen in de Gemeenschap (*); in dit ver
band wordt onder „grensoverschrijdende posities” en „grens
overschrijdende transacties” respectievelijk verstaan posities
en transacties inzake de activa en/of passiva van ingezetenen
van de als een enkel economisch gebied te beschouwen
deelnemende lidstaten met ingezetenen van niet-deel
nemende lidstaten en/of ingezetenen van andere landen;
5. „internationale investeringspositie”: de balans van het
totaal aan grensoverschrijdende financiële activa en passiva;
6. „elektronisch geld”: elektronische opslagvorm van mo
netaire waarden op een technische drager met inbegrip van
vooruitbetaalde kaarten, die algemeen kunnen worden ge
bruikt voor betalingen aan andere partijen dan de emittent,
zonder dat er bij de transactie noodzakelijk bankrekeningen
betrokken zijn, maar fungerend als een vooruitbetaald be
taalmiddel aan toonder;
7. „gebruik voor statistische doeleinden”: het exclusieve ge
bruik voor de ontwikkeling en productie van statistische
resultaten en statistische analysen;
8. „ontwikkeling”: activiteiten die tot doel hebben de sta
tistische methoden, normen en procedures voor de produc
tie en verspreiding van statistieken vast te leggen, te verster
ken en te verbeteren en nieuwe statistieken en indicatoren
uit te werken;
9. „productie”: alle activiteiten met betrekking tot de ver
zameling, opslag, verwerking, en analyse die noodzakelijk
zijn voor het samenstellen van statistieken;
10. „verspreiding”: het toegankelijk maken van statistieken,
statistische analysen en niet-vertrouwelijke gegevens voor
gebruikers;
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en daarmee individuele informatie wordt onthuld. Teneinde
vast te stellen of een informatieplichtige of enig andere na
tuurlijke of rechtspersoon, lichaam of bijkantoor kan wor
den geïdentificeerd, wordt rekening gehouden met alle mid
delen die redelijkerwijze door een derde partij kunnen wor
den gebruikt om de desbetreffende informatieplichtige of
andere natuurlijke of rechtspersoon, lichaam of bijkantoor
te identificeren.
___________
(*) PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1.”

2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:
„1.
Ter vervulling van de ECB-vereisten met betrekking
tot het rapporteren van statistische gegevens is de ECB,
bijgestaan door de nationale centrale banken overeen
komstig artikel 5.2 van de statuten, bevoegd tot het ver
zamelen van statistische gegevens binnen de grenzen van
de referentiepopulatie van informatieplichtigen en van
hetgeen nodig is om de taken van het ESCB uit te voeren.
Met name mogen gegevens worden verzameld op het
gebied van monetaire en financiële statistieken, statistie
ken van bankbiljetten, betalingsstatistieken en statistieken
betreffende betalingssystemen, betreffende financiële sta
biliteit, statistieken betreffende de betalingsbalans en sta
tistieken betreffende de internationale investeringspositie.
Indien dit nodig is voor de vervulling van de taken van
het ESCB kunnen in naar behoren gemotiveerde gevallen
ook aanvullende gegevens op andere gebieden worden
verzameld. De gegevens die ter vervulling van de ECBvereisten met betrekking tot het rapporteren van statisti
sche gegevens worden verzameld, worden nader om
schreven in het statistisch werkprogramma van de ECB.”;
b) lid 2 wordt vervangen door:
„2.
In dit verband omvat de referentiepopulatie van
informatieplichtigen de volgende informatieplichtigen:
a) natuurlijke en rechtspersonen die ingezetenen zijn van
een lidstaat en vallen onder de sector „financiële in
stellingen”, zoals bepaald in ESR 95;
b) in een lidstaat ingezeten postcheque- en girodiensten;
c) natuurlijke en rechtspersonen die ingezetenen zijn van
een lidstaat, voor zover zij grensoverschrijdende posi
ties aanhouden of grensoverschrijdende transacties
hebben uitgevoerd;

11. „statistische gegevens”: geaggregeerde en individuele ge
gevens, indicatoren en desbetreffende metadata;

d) in een lidstaat ingezeten natuurlijke en rechtspersonen,
voor zover zij effecten of elektronisch geld hebben
uitgegeven;

12. „vertrouwelijke statistische gegevens”: statistische gege
vens die van dien aard zijn dat zij identificatie van de in
formatieplichtige of van enig andere natuurlijke of rechts
persoon, lichaam of bijkantoor mogelijk maken, hetzij recht
streeks op grond van hun naam of adres of via een officieel
toegekende identificatiecode, hetzij indirect door afleiding,

e) natuurlijke en rechtspersonen die ingezetenen zijn van
een deelnemende lidstaat, voor zover zij financiële
posities innemen ten aanzien van ingezetenen van
andere deelnemende lidstaten of financiële transacties
uitvoeren met ingezetenen van andere deelnemende
lidstaten.”;
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c) het volgende lid wordt toegevoegd:
„4.
In naar behoren gemotiveerde gevallen, zoals ten
behoeve van statistieken betreffende financiële stabiliteit,
kan de ECB bij de in lid 2, onder a), bedoelde natuurlijke
en rechtspersonen en de in lid 3 bedoelde lichamen en
bijkantoren statistische gegevens op geconsolideerde basis
verzamelen, waaronder gegevens over de lichamen die
onder het toezicht van deze natuurlijke of rechtspersonen
of van deze lichamen staan. De ECB specificeert de mate
van deze consolidering.”.
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output, waaronder betrouwbaarheid. De definities van deze
beginselen worden door de ECB aangenomen, uitgewerkt en
bekendgemaakt. De beginselen zijn vergelijkbaar met de sta
tistische beginselen in Verordening (EG) nr. 223/2009 van
het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009
betreffende de Europese statistiek (*).
___________
(*) PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.”
6. Artikel 8 wordt vervangen door:

3. Het volgende artikel wordt ingevoegd na artikel 2:
„Artikel 2 bis

„Artikel 8

Samenwerking met het ESS

Bescherming en gebruik van door het ESCB verzamelde
vertrouwelijke statistische gegevens

Teneinde de rapportagelast zoveel mogelijk te beperken en
de voor de productie van Europese statistieken noodzakelijke
coherentie te garanderen, werken het ESCB en het ESS nauw
samen, waarbij zij de in artikel 3 bis genoemde statistische
beginselen in acht nemen.”.
4. Artikel 3 wordt vervangen door:
„Artikel 3
Procedures
voor
het
statistischerapportagevereisten

vaststellen

van

Bij het opstellen en opleggen van haar vereisten met betrek
king tot het rapporteren van statistische gegevens bepaalt de
ECB uit de referentiepopulatie van informatieplichtigen als
omschreven in artikel 2 de feitelijke populatie van informa
tieplichtigen. Onverminderd de naleving van de ECB-vereis
ten met betrekking tot het rapporteren van statistische ge
gevens:
a) maakt de ECB zoveel mogelijk gebruik van bestaande
statistieken;
b) houdt de ECB rekening met desbetreffende Europese en
internationale normen op het gebied van de statistiek;
c) kan de ECB bepaalde categorieën informatieplichtigen
volledig of gedeeltelijk ontheffen van haar rapportagever
eisten.
Alvorens een verordening in de zin van artikel 5met betrek
king tot nieuwe statistieken op te stellen, beoordeelt de ECB
de kosten en baten van het verzamelen van deze nieuwe
statistische gegevens. Daarbij houdt zij met name rekening
met de specifieke kenmerken van de gegevensverzameling,
de omvang van de populatie van informatieplichtigen en de
frequentie van de informatieverzameling, en met de statisti
sche gegevens waarover de statistische autoriteiten of dien
sten reeds beschikken.”.
5. Het volgende artikel wordt ingevoegd na artikel 3:
„Artikel 3 bis
Statistische beginselen die ten grondslag liggen aan de
door het ESCB geproduceerde Europese statistieken
De verzameling, productie en verspreiding van Europese sta
tistieken door het ESCB worden beheerst door de beginselen
van onpartijdigheid, objectiviteit, professionele onafhankelijk
heid, kostenefficiëntie, statistische vertrouwelijkheid, mini
malisatie van de rapportagelast en hoge kwaliteit van de

De volgende regels zijn van toepassing om te waarborgen
dat vertrouwelijke statistische gegevens die door de informa
tieplichtige of een andere natuurlijke of rechtspersoon, of
een ander lichaam of bijkantoor aan een lid van het ESCB
worden verstrekt of binnen het ESCB worden verzonden,
niet op onrechtmatige wijze gebruikt of openbaar gemaakt
worden:
1. Het ESCB gebruikt de vertrouwelijke statistische gegevens
uitsluitend ter uitvoering van de taken van het ESCB,
behoudens in één van de volgende gevallen:
a) de identificeerbare informatieplichtige of andere na
tuurlijke of rechtspersoon, lichaam of bijkantoor heeft
uitdrukkelijk toestemming gegeven om de voor
noemde statistische gegevens voor andere doeleinden
te gebruiken;
b) in geval van toezending aan leden van het ESS over
eenkomstig artikel 8 bis, lid 1;
c) om wetenschappelijke onderzoeksinstellingen toegang
te verschaffen tot vertrouwelijke statistische gegevens
die geen rechtstreekse identificatie toelaten, en met
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de auto
riteit die de informatie heeft geleverd;
d) wat de nationale centrale banken betreft, als de betref
fende statistische gegevens worden gebruikt op het
gebied van bedrijfseconomisch toezicht of voor de
uitoefening, overeenkomstig artikel 14.4 van de statu
ten, voor andere dan de in de statuten omschreven
taken.
2. De informatieplichtigen worden in kennis gesteld van het
gebruik voor statistische en andere administratieve doel
einden dat van door hen geleverde statistische gegevens
kan worden gemaakt. Informatieplichtigen hebben het
recht inlichtingen te krijgen met betrekking tot de rechts
grondslag voor het toezenden van de gegevens en over de
getroffen beschermingsmaatregelen.
3. De leden van het ESCB nemen alle nodige wetgevende,
administratieve, technische en organisatorische maatrege
len om de fysieke en logische bescherming van vertrou
welijke gegevens te verzekeren. De ECB definieert ge
meenschappelijke regels en voert minimumnormen in
ter voorkoming van onwettige openbaarmaking en onge
oorloofd gebruik van vertrouwelijke statistische gegevens.
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4. De verzending binnen het ESCB van vertrouwelijke sta
tistische informatie die werd verzameld krachtens
artikel 5 van de statuten gebeurt:
a) in de mate en met de gedetailleerdheid die nodig zijn
voor het vervullen van de taken van het ESCB, zoals
neergelegd in het Verdrag; of
b) op voorwaarde dat deze toezending noodzakelijk is
voor de efficiënte ontwikkeling, productie of versprei
ding van statistieken krachtens artikel 5 van de statu
ten of om de kwaliteit ervan te verbeteren.
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dan de gegevens die onder deze verordening vallen, mogen
vertrouwelijke statistische gegevens tussen het lid van het
ESCB dat de gegevens heeft verzameld, worden toegezonden
aan een ESS-autoriteit, mits de toezending noodzakelijk is
voor de efficiënte ontwikkeling, productie en verspreiding of
voor de verbetering van de kwaliteit van Europese statistie
ken binnen de grenzen van de respectieve bevoegdheden van
het ESS en het ESCB en mits die noodzaak is aangetoond.

2.
Voor elke verdere toezending naast de eerste toezen
ding moet de instantie die de gegevens heeft verzameld, haar
uitdrukkelijke toestemming verlenen.

5. De ECB kan besluiten tot het verzamelen en verzenden,
in de mate en met de gedetailleerdheid die nodig zijn
binnen het ESCB, van oorspronkelijk voor andere doel
einden dan die van artikel 5 van de statuten verzamelde
vertrouwelijke informatie, op voorwaarde dat dit nodig is
voor de doelmatige ontwikkeling of productie van statis
tieken of ter verbetering van de kwaliteit ervan, op voor
waarde dat deze statistieken noodzakelijk zijn ter vervul
ling van de taken van het ESCB, zoals neergelegd in het
Verdrag.

3.
Vertrouwelijke statistische gegevens die door een ESSautoriteit aan een lid van het ESCB worden verstrekt, mogen
niet worden gebruikt voor andere dan louter statistische
doeleinden, zoals administratieve of fiscale doeleinden of
gerechtelijke procedures, noch voor de in de artikelen 6 en
7 genoemde doeleinden.

6. Vertrouwelijke statistische gegevens mogen binnen het
ESCB uitgewisseld worden om wetenschappelijke onder
zoeksinstellingen overeenkomstig lid 1, onder c), en lid 2,
toegang tot dergelijke gegevens te verschaffen.

4.
Statistische gegevens die de leden van het ESCB ont
vangen van de ESS-autoriteiten en die afkomstig zijn uit
bronnen waartoe het publiek op rechtmatige wijze toegang
heeft en die overeenkomstig de nationale wetgeving voor het
publiek beschikbaar blijven, worden niet als vertrouwelijk
beschouwd voor de verspreiding van statistieken die aan
de hand van deze gegevens zijn verkregen.

7. Statistische gegevens uit bronnen die overeenkomstig de
nationale wetgeving voor het publiek beschikbaar zijn,
worden niet als vertrouwelijk beschouwd.
8. De lidstaten en de ECB nemen de nodige maatregelen om
de bescherming van vertrouwelijke statistische gegevens
te garanderen, met inbegrip van het opleggen van toepas
selijke handhavingsmaatregelen in geval van een inbreuk.

5.
Binnen de grenzen van zijn bevoegdheden nemen de
leden van het ESCB alle nodige wetgevende, administratieve,
technische en organisatorische maatregelen om de fysieke en
logische bescherming van de door de ESS-autoriteiten ver
strekte vertrouwelijke gegevens te verzekeren (controle op de
openbaarmaking van statistische gegevens).

Dit artikel laat bijzondere nationale of communautaire be
palingen met betrekking tot de toezending van andere soor
ten inlichtingen dan vertrouwelijke statistische gegevens aan
de ECB onverlet en is niet van toepassing op oorspronkelijk
tussen een ESS-autoriteit en een lid van het ESCB uitgewis
selde vertrouwelijke statistische gegevens, die onder
artikel 8 bis vallen.

6.
Door de ESS-autoriteiten verstrekte vertrouwelijke sta
tistische gegevens zijn slechts toegankelijk voor personeels
leden werkzaam op het gebied van statistieken binnen hun
specifieke werkdomein. Deze personen gebruiken de gege
vens uitsluitend voor statistische doeleinden. Deze beperking
blijft gelden nadat zij hun functie hebben beëindigd.

Dit artikel belet niet dat vertrouwelijke statistische gegevens
die zijn verzameld of mede zijn verzameld voor andere doel
einden dan de vervulling van de statistische rapportagever
eisten van de ECB, voor die andere doeleinden worden ge
bruikt.”.

7.
De lidstaten en de ECB nemen de nodige maatregelen
om schending van de geheimhouding van de door de ESSautoriteiten verstrekte gegevens te voorkomen en te be
straffen.

7) De volgende artikelen worden ingevoegd na artikel 8:
„Artikel 8 bis
Uitwisseling van vertrouwelijke statistische gegevens
tussen het ESCB en het ESS
1.
Onverminderd de nationale bepalingen betreffende de
uitwisseling van andere vertrouwelijke statistische gegevens

Artikel 8 ter
Rapport inzake vertrouwelijkheid
De ECB publiceert jaarlijks een rapport inzake vertrouwelijk
heid betreffende de maatregelen die zijn vastgesteld om de
vertrouwelijkheid van de in de artikelen 8 en 8 bis bedoelde
statistische gegevens te waarborgen.
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Artikel 8 quater
Bescherming van vertrouwelijke
natuurlijke personen

gegevens

over

Deze verordening geldt behoudens Richtlijn 95/46/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in ver
band met de verwerking van persoonsgegevens en betref
fende het vrije verkeer van die gegevens (*) en behoudens
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement
en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescher
ming van natuurlijke personen in verband met de verwer
king van persoonsgegevens door de communautaire instel
lingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (**).
Artikel 8 quinquies

14.10.2009

zijn voor de ontwikkeling, de productie en de verspreiding
van Europese statistieken.
De praktische regelingen en de voorwaarden voor toegang
worden, waar nodig, vastgesteld door de lidstaten en de ECB
binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden.
De gegevens worden door het ESCB uitsluitend gebruikt
voor statistische doeleinden.
___________
(*) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
(**) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.”.

8. De bijlagen A en B worden geschrapt.

Toegang tot administratieve bestanden
Teneinde de enquêtedruk te verminderen, hebben de natio
nale centrale banken en de ECB toegang tot de nodige ad
ministratieve gegevensbronnen binnen hun respectieve over
heidsadministraties, voor zover deze gegevens noodzakelijk

Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 9 oktober 2009.
Voor de Raad
De voorzitster
Å. TORSTENSSON

