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(Resolutsioonid, soovitused ja arvamused)

SOOVITUSED

EUROOPA KESKPANK
EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS,
26. september 2012,
väärtpaberite keskandmebaasi andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta
(EKP/2012/22)
(2012/C 339/01)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

(3)

CSDB andmete üldist kvaliteeti saab hinnata ainult
väljundandmete põhjal, mitte konkreetsete sisendandmete
kogumite põhjal. Et tagada väljundandmete täielikkus,
täpsus ja kooskõla, sätestab suunis EKP/2012/21 väärtpa
berite keskandmebaasi andmekvaliteedihalduse raamistiku
kohta) (2) andmekvaliteedihalduse raamistiku (DQM),
mida kohaldatakse väljundi alusandmete suhtes, mis on
väljundandmete alarühm, mida võib kasutada statistika
tegemisel või muudel eesmärkidel.

(4)

CSDB DQM raamistiku tulemuslik kohaldamine tugineb
EKPSi kõikide liikmete koostööl, kes osalevad CSDB tege
vuses, ja samaväärsete kvaliteedistandardite kohaldamisel
nende liikmete poolt. Euroalavälised RKPd, kes osalevad
CSDB tegevuses, peaksid CSDB DQM raamistiku kohal
damisel suunise EKP/2012/21 kohaselt tegema koostööd
omavahel, euroala RKPdega ja EKPga,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja, eelkõige selle artiklit 5.1 ja artikli 34.1
kolmandat taanet,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ)
nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Kesk
panga poolt (1),

ning arvestades järgmist:

(1)

väärtpaberite keskandmebaas (Centralised Securities Data
base, CSDB) on ühtne infotehnoloogia infrastruktuur,
mida käitavad ühiselt Euroopa Keskpankade Süsteemi
(EKPS) liikmed, sealhulgas euroalaväliste liikmesriikide
keskpangad (RKPd) vabatahtlikkuse alusel. CSDBs salves
tatakse andmed ühikute kaupa, eelkõige väärtpaberite,
nende emitentide ja hindade kohta.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

I. Mõisted
(2)

Andmed kogutakse erinevatest allikatest, sealhulgas EKPSi
liikmetelt, teatavatelt kommertskanalitelt, avalikest ja
administratiivsetest allikatest, ning edastatakse CSDB-le.
Esineda võib risk, et sisendandmed võivad olla ebatäpsed
või puudulikud. CSDB süsteem suudab luua kooskõla
erinevatest allikatest pärinevate osaliselt vastuoluliste
sisendandmete vahel ja suudab avastada ebatäpseid või
puuduvaid andmeid. Ta liidab automaatselt erinevatest
kattuvatest allikatest pärinevad sisendandmed võimalik
kuse piires üheks täielikuks ja kõrgekvaliteediliseks
kogumiks.

(1) EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

Käesolevas soovituses kasutatakse mõisteid „CSDB”, „DQM” ja
„DQMi pädevad asutused” suunises EKP/2012/21 sätestatud
tähenduses.

II. Statistilise teabe edastamine
Käesoleva soovituse adressaadid peaksid kohaldama CSDB
andmekvaliteedihalduse raamistikku ja järgima õigeaegselt
DQMi pädevatele asutustele suunise EKP/2012/21 artiklites 2
kuni 12 sätestatud kohustusi.
(2) Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
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III. Lõppsätted
Käesolev soovitus on adresseeritud euroalaväliste liikmesriikide RKPdele kohastel juhtudel.

Frankfurt Maini ääres, 26. september 2012
EKP president
Mario DRAGHI

