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Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja * 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. maaliskuuta 2009 suosituksesta 

neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun 

asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta (13411/2008 – C6-0351/2008 – 

2008/0807(CNS)) 

(Kuulemismenettely) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin suosituksen neuvostolle (13411/2008)1, 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 107 artiklan 6 kohdan, jonka mukaisesti 

neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0351/2008), 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 

 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0119/2009), 

 

1. hyväksyy Euroopan keskuspankin suosituksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 

 

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 

hyväksymästä sanamuodosta; 

 

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 

Euroopan keskuspankin suositukseen; 

 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja Euroopan 

keskuspankille. 

 

 

 

Tarkistus 1 

Suositus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Euroopan keskuspankin teksti Tarkistus 

 (7 a) Avoimuuden lisäämiseksi EKPJ:n 

rahoitusalan laitoksilta keräämät 

tilastotiedot olisi saatettava yleisön 

saataville, mutta tietosuojan korkea taso 

olisi turvattava. 

                                                 
1 EUVL C 251, 3.10.2008, s. 1. 



 

Tarkistus 2 

Suositus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) 

 

Euroopan keskuspankin teksti Tarkistus 

 (7 b) Euroopan tilastojen kehittämisessä, 

tuottamisessa ja jakelussa olisi otettava 

huomioon parhaat käytännöt ja asiasta 

annetut kansainväliset suositukset. 

 

Tarkistus 3 

Suositus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Euroopan keskuspankin teksti Tarkistus 

(8) Kun otetaan huomioon 

perustamissopimuksen 285 artikla ja 

perussäännön 5 artikla, on lisäksi tärkeää 

varmistaa tiivis yhteistyö EKPJ:n ja 

Euroopan tilastojärjestelmän (European 

Statistical System, ESS) kesken erityisesti 

luottamuksellisten tietojen vaihtamisen 

edistämiseksi tilastointitarkoituksia varten 

näiden kahden järjestelmän välillä. 

(8) Kun otetaan huomioon 

perustamissopimuksen 285 artikla ja 

perussäännön 5 artikla, on lisäksi tärkeää 

varmistaa tiivis yhteistyö EKPJ:n ja 

Euroopan tilastojärjestelmän (European 

Statistical System, ESS) kesken 

päällekkäisen työn välttämiseksi 

tilastotietojen keräämisessä ja erityisesti 

luottamuksellisten tietojen vaihtamisen 

edistämiseksi tilastointitarkoituksia varten 

näiden kahden järjestelmän välillä. 

 

Tarkistus 4 

Suositus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 2533/98 

2 a artikla (uusi) 

 

Euroopan keskuspankin teksti Tarkistus 

 2 a. Lisätään artikla seuraavasti: 

 "2 a artikla 

 Yhteistyö Euroopan tilastojärjestelmän 

kanssa 

 Tietojen antamisesta koituvan rasitteen 

minimoimiseksi, päällekkäisen työn 

välttämiseksi ja Euroopan tilastojen 



tuottamista koskevan yhtenäisen 

lähestymistavan takaamiseksi EKPJ:n ja 

Euroopan tilastojärjestelmän on 

toimittava tiiviissä yhteistyössä 

3 artiklassa säädettyjä 

tilastointiperiaatteita noudattaen." 

 

Tarkistus 5 

Suositus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 4 kohta – g alakohta 

Asetus (EY) N:o 2533/98 

8 artikla – 11–13 kohta 

 

Euroopan keskuspankin teksti Tarkistus 

g) Lisätään 11–13 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

"11. Luottamuksellisia tilastotietoja 

voidaan luovuttaa tiedot keränneen 

EKPJ:n jäsenen ja Euroopan 

tilastojärjestelmän viranomaisen kesken 

edellyttäen, että tällainen luovuttaminen 

on tarpeen Euroopan tilastojen 

kehittämiseksi, tuottamiseksi tai 

jakelemiseksi tehokkaalla tavalla taikka 

niiden laadun parantamiseksi Euroopan 

tilastojärjestelmän ja EKPJ:n 

toimivaltaan kuuluvilla alueilla, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta muiden tietojen 

kuin tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien luottamuksellisten 

tilastotietojen vaihtamista koskevien 

kansallisten säännösten noudattamista. 

Jokaiseen ensimmäisen luovuttamisen 

jälkeiseen luovutukseen on oltava tiedot 

keränneen EKPJ:n jäsenen 

nimenomaisesti antama lupa. 

 

12. Jos luottamuksellisia tietoja 

luovutetaan Euroopan tilastojärjestelmän 

viranomaisen ja EKPJ:n jäsenen kesken, 

näitä tietoja saa käyttää yksinomaan 

tilastointia varten ja niihin saa olla pääsy 

vain tilastotoiminnassa omilla 

erityisaloillaan työskentelevällä 

henkilöstöllä. 

 

13. Asetuksen (EY) N:o [XX] 19 artiklassa 

tarkoitettuja suojaamistoimenpiteitä 

sovelletaan kaikkiin luottamuksellisiin 

 



tietoihin, joita luovutetaan Euroopan 

tilastojärjestelmän viranomaisen ja 

EKPJ:n jäsenen välillä tämän artiklan 

11 ja 12 kohdan sekä asetuksen (EY) 

N:o [XX] 20 artiklan 1 kohdan 

a alakohdan nojalla. EKP julkaisee 

vuosittain luottamuksellisuutta koskevan 

kertomuksen niistä toimenpiteistä, jotka 

se on toteuttanut tilastotietojen 

luottamuksellisuuden suojaamiseksi." 

 

Tarkistus 6 

Suositus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 2533/98 

8 a artikla (uusi) 

 

Euroopan keskuspankin teksti Tarkistus 

 4 a. Lisätään artikla seuraavasti: 

 "8 a artikla 

 Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n 

yhteistyö 

 1. Luottamuksellisia tilastotietoja voidaan 

luovuttaa tiedot keränneen EKPJ:n 

jäsenen ja Euroopan tilastojärjestelmän 

viranomaisen kesken edellyttäen, että 

tällainen luovuttaminen on tarpeen 

Euroopan tilastojen, euroalueen tilastot 

mukaan luettuina, kehittämiseksi, 

tuottamiseksi tai jakelemiseksi 

tehokkaalla tavalla taikka niiden laadun 

parantamiseksi Euroopan 

tilastojärjestelmän ja EKPJ:n 

toimivaltaan kuuluvilla alueilla, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta muiden tietojen 

kuin tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvien luottamuksellisten 

tilastotietojen vaihtamista koskevien 

kansallisten säännösten noudattamista. 

 Tietojen luovuttamiseen edelleen 

ensimmäisen luovuttamisen jälkeen on 

oltava tiedot keränneen EKPJ:n jäsenen 

nimenomainen lupa. 

 2. Jos luottamuksellisia tietoja 

luovutetaan Euroopan tilastojärjestelmän 



viranomaisen ja EKPJ:n jäsenen kesken, 

näitä tietoja saa käyttää yksinomaan 

tilastointia varten ja niihin saa olla pääsy 

vain tilastotoiminnassa omilla 

erityisaloillaan työskentelevällä 

henkilöstöllä. 

 3. Euroopan tilastoista ... annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o .../2009* 20 artiklassa 

tarkoitettuja suojaamissääntöjä ja 

-toimenpiteitä sovelletaan kaikkiin 

luottamuksellisiin tietoihin, joita 

luovutetaan Euroopan tilastojärjestelmän 

viranomaisen ja EKPJ:n jäsenen välillä 

tämän artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 

asetuksen (EY) N:o .../2009 21 artiklan 

2 kohdan nojalla. EKP julkaisee 

vuosittain kertomuksen niistä 

toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut 

tilastotietojen luottamuksellisuuden 

turvaamiseksi." 

 ______ 

* EUVL L ... 

 


