7.11.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 339/1

I
(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot)

SUOSITUKSET

EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,
annettu 26 päivänä syyskuuta 2012,
keskitetyn arvopaperitietokannan tiedon laadunvalvontakehyksestä
(EKP/2012/22)
(2012/C 339/01)
tavan lopputiedon perusteella; arviointi yksittäisten lähde
tietojen perusteella ei ole mahdollista. Jotta lopputiedon
kattavuus, oikeellisuus ja yhdenmukaisuus voidaan var
mistaa mahdollisimman tehokkaasti, keskitetyn arvopape
ritietokannan tiedon laadunvalvontakehyksestä annetuissa
suuntaviivoissa EKP/2012/21 (2) säädetään lopputieto
joukkoon sovellettavasta tiedon laadunvalvontakehykses
tä; lopputietojoukko on lopputiedon osajoukko, jota voi
daan käyttää apuna tilastojen tuottamisessa tai muihin
tarkoituksiin.

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 5.1 artiklan
ja 34.1 artiklan kolmannen luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä ti
lastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Keskitetty arvopaperitietokanta on yhteinen tietotekniik
kainfrastruktuuri, jota Euroopan keskuspankkijärjestel
män (EKPJ) jäsenet ylläpitävät yhdessä; euroalueen ulko
puolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien
osalta keskitetyn arvopaperitietokannan ylläpitoon osallis
tuminen on kuitenkin vapaaehtoista. Keskitetty arvopape
ritietokanta tallentaa arvopaperikohtaista tai muutoin yk
sikkökohtaista tietoa, johon kuuluu erityisesti tiedot ar
vopapereista, niiden liikkeeseenlaskijoista ja hinnoista.

(2)

Tiedot kerätään useista lähteistä – näihin kuuluvat EKPJ:n
jäsenet, tietyt kaupalliset tietojen toimittajat, yleisesti saa
tavilla olevat tiedot ja hallinnolliset lähteet – ja toimite
taan keskitettyyn arvopaperitietokantaan. On kuitenkin
olemassa riski, että tällainen lähdetieto voi olla virheel
listä tai puutteellista. Keskitetty arvopaperitietokanta pys
tyy oikaisemaan eri tietolähteistä saadut epäjohdonmukai
set lähdetiedot ja havaitsemaan puutteellisen tai puuttu
van tiedon. Se yhdistää mahdollisuuksien mukaan auto
maattisesti useista päällekkäisistä lähteistä saadut lähde
tiedot täydelliseksi ja korkealaatuiseksi koosteeksi.

(4)

Keskitetyn arvopaperitietokannan tiedon laadunvalvonta
kehyksen soveltamisen tehokkuus perustuu kaikkien kes
kitetyn arvopaperitietokannan ylläpitoon osallistuvien
EKPJ:n jäsenten väliseen yhteistyöhön ja näiden jäsenten
soveltamiin samantasoisiin laatustandardeihin. Euroalueen
ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien tulisi toimia
yhteistyössä keskenään sekä euroalueen kansallisten kes
kuspankkien ja EKP:n kanssa ja soveltaa keskitetyn arvo
paperitietokannan tiedon laadunvalvontakehystä suunta
viivojen EKP/2012/21 mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

(3)

Keskitetyssä arvopaperitietokannassa olevan tiedon ylei
nen laatu voidaan arvioida ainoastaan tietokannasta saa

(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

I Määritelmät
Tässä suosituksessa ”keskitetyllä arvopaperitietokannalla”, ”tie
don laadunvalvonnalla” ja ”tiedon laadunvalvonnasta vastaavilla
viranomaisilla” on sama merkitys, kuin niille on annettu suun
taviivoissa EKP/2012/21.
II Tilastotietojen toimittaminen
Niiden, joille tämä suositus on osoitettu, tulisi soveltaa keskite
tyn arvopaperitietokannan tiedon laadunvalvontakehystä ja nou
dattaa tiedon laadunvalvonnasta vastaavien viranomaisten vel
vollisuuksia oikea-aikaisesti suuntaviivojen EKP/2102/21 212 artiklan mukaisesti.
(2) Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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III Loppusäännökset
Tämä suositus on osoitettu soveltuvin osin euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien jäsenille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 26 päivänä syyskuuta 2012.
EKP:n puheenjohtaja
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