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REKOMENDACIJOS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA
2012 m. rugsėjo 26 d.
dėl centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų kokybės valdymo sistemos
(ECB/2012/22)
(2012/C 339/01)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

(3)

bendra CVPDB duomenų kokybė gali būti įvertinta tik
išvedimo duomenų lygiu, o ne atskirų pradinių duomenų
rinkinių lygiu. Siekiant užtikrinti išvedimo duomenų išsa
mumą, tikslumą ir nuoseklumą, Gairės ECB/2012/21 dėl
centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų
kokybės valdymo sistemos (2) nustato duomenų kokybės
valdymo (DKV) sistemą, taikytiną atnaujintiems išvedimo
duomenims, išvedimo duomenų porinkiniui, kurį galima
naudoti rengiant statistiką arba kitais tikslais;

(4)

CVPDB DKV sistemos taikymo veiksmingumas priklauso
nuo visų ECBS narių, dalyvaujančių valdant CVPDB,
tarpusavio bendradarbiavimo ir nuo tokių narių taikomų
vienodų kokybės standartų. Taikydami CVPDB DKV
sistemą pagal Gaires ECB/2012/21, ne euro zonos NCB,
dalyvaujantys valdant CVPDB, turėtų bendradarbiauti
tarpusavyje, su euro zonos NCB ir su ECB,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 34
straipsnio 1 dalies trečią įtrauką,
atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statis
tinės informacijos (1),
kadangi:

(1)

centrinė vertybinių popierių duomenų bazė (CVPDB) yra
bendra informacinių technologijų infrastruktūra, kurią
kartu valdo Europos centrinių bankų sistemos (ECBS)
nariai, įskaitant CVPDB valdyme savanoriškai dalyvaujan
čius ne euro zonos valstybių narių nacionalinius centri
nius bankus (NCB). CVPDB saugomi duomenys apie kiek
vieną elementą atskirai, pirmiausia duomenys apie verty
binius popierius, jų emitentus ir kainas;

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

I. Apibrėžtys
(2)

duomenys renkami iš įvairių šaltinių, taip pat iš ECBS
narių, tam tikrų komercinių duomenų teikėjų, viešosios
srities ir administracinių šaltinių bei perduodami į
CVPDB. Tačiau yra rizika, kad tokie pradiniai duomenys
gali būti netikslūs arba neišsamūs. CVPDB sistema
parengta suderinti dalinai prieštaraujančius skirtingų
šaltinių pradinius duomenis ir gali aptikti neišsamius
arba trūkstamus duomenis. Ji automatiškai kiek įmanoma
didesne apimtimi sujungia pradinius duomenis iš įvairių
persidengiančių šaltinių į išsamų ir aukštos kokybės
bendrą įrašą;

(1) OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

Šioje rekomendacijoje sąvokos „CVPDB“, „DKV“ ir „kompeten
tingos DKV institucijos“ turi tokią pat reikšmę kaip ir Gairėse
ECB/2012/21.

II. Statistinės informacijos teikimas
Šios rekomendacijos adresatai turėtų taikyti CVPDB DKV
sistemą ir laiku vykdyti kompetentingų DKV institucijų prievoles
kaip nustatyta Gairių ECB/2012/21 2–12 straipsniuose.
(2) Dar nepaskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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III. Baigiamoji nuostata
Ši rekomendacija, kiek taikytina, skirta ne euro zonos valstybių narių NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. rugsėjo 26 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI
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