7.11.2012 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 339/1

I
(Резолюции, препоръки и становища)

ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 26 септември 2012 година
относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни
книжа
(ЕЦБ/2012/22)
(2012/C 339/01)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

(3)

Общото качество на данните в ЦБДЦК може да бъде
оценено само на ниво изходни данни, а не толкова на
ниво отделни групи входни данни. С цел гарантиране на
пълнотата, точността и последователността на изходните
данни. Насоки ЕЦБ/2012/21 относно рамката за
управление на качеството на данни за Централизираната
база данни за ценни книжа (2), определят рамката за
управление на качеството на данни (УКД), приложима
спрямо изходни фийд данни — подгрупа от изходни
данни, които могат да бъдат използвани за подпомагане
изготвянето на статистика или други видове употреба.

(4)

Ефективното прилагане на рамката за УКД за ЦБДЦК се
основава на сътрудничество между всички членове на
ЕСЦБ, участващи в управлението на ЦБДЦК, и на прила
гането на равностойни стандарти за качество от тези
членове. НЦБ извън еврозоната, участващи в управлението
на ЦБДЦК, следва да си сътрудничат помежду си, с НЦБ
от еврозоната и с ЕЦБ при прилагането на рамката за УКД
за ЦБДЦК в съответствие с Насоки ЕЦБ/2012/21,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член
5.1 и член 34.1, трето тире от него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от
23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа
информация от Европейската централна банка (1),
като има предвид, че:
(1)

(2)

Централизираната база данни за ценни книжа (ЦБДЦК) е
единна инфраструктура за информационни технологии,
която се управлява съвместно от членовете на Евро
пейската система на централните банки (ЕСЦБ), вклю
чително национални централни банки (НЦБ) на
държави-членки извън еврозоната, когато такива НЦБ
доброволно участват в управлението на ЦБДЦК. ЦБДЦК
съхранява данни по отделни позиции, по-специално
данни за ценни книжа, техните емитенти и цени.
Данни се събират от различни източници, включително
от членове на ЕСЦБ, от някои комерсиални доставчици на
данни, от информация, която е обществено достояние, и
от административни източници, и се предоставят на
ЦБДЦК. Въпреки това съществува риск, че такива
входни данни могат да бъдат неточни или непълни.
Системата на ЦБДЦК е в състояние да съпоставя
частично непоследователни входни данни от различни
източници и може да открива непълни или липсващи
данни. Тя автоматично комбинира входни данни от
различни съвпадащи източници, доколкото е възможно,
в завършен и висококачествен единен запис.

(1) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

I. Определения
За целите на настоящата препоръка термините „ЦБДЦК“, „УКД“ и
„компетентни органи за УКД“ имат същото значение като тези,
определени в Насоки ЕЦБ/2012/21.
II. Предоставяне на статистическа информация
Адресатите на настоящата препоръка следва да прилагат рамката
за УКД за ЦБДЦК и да изпълняват своевременно задълженията
на компетентни органи за УКД, установени в членове 2—12 от
Насоки ЕЦБ/2012/21.
(2) Все още непубликувани в Официален вестник на Европейския съюз.
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III. Заключителна разпоредба
Адресати на настоящата препоръка са НЦБ на държавите-членки извън еврозоната, доколкото е приложимо.

Съставено във Франкфурт на Майн на 26 септември 2012 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI
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