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I
(Resoluties, aanbevelingen en adviezen)

AANBEVELINGEN

EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 26 september 2012
inzake het beheerskader betreffende de kwaliteit van gegevens voor de Gecentraliseerde
Effectendatabase
(ECB/2012/22)
(2012/C 339/01)
niet op het niveau van aparte reeksen van inputgegevens.
Teneinde de volledigheid, nauwkeurigheid en consistentie
van outputgegevens te verzekeren, bepaalt Richtsnoer
ECB/2012/21 inzake het beheerskader betreffende de
kwaliteit van gegevens voor de Gecentraliseerde Effecten
database (2) het kader voor het beheer van gegevenskwa
liteit (DQM) dat wordt toegepast op de aangeleverde
outputgegevens, een subreeks van outputgegevens die
onder meer statistiekproductie kan ondersteunen.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op arti
kel 5.1 en op het derde streepje van artikel 34.1,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 no
vember 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische
gegevens door de Europese Centrale Bank (1),
Overwegende:
(1)

(2)

(3)

De Gecentraliseerde Effectendatabase (CSDB) is een ge
meenschappelijke infrastructuur voor informatietechnolo
gie die door de leden van het Europees Stelsel van cen
trale banken (ESCB) gezamenlijk wordt beheerd, zulks
met inbegrip van de nationale centrale banken (NCB’s)
van de lidstaten buiten het eurogebied ingeval die NCB’s
vrijwillig deelnemen aan het CSDB-beheer. De CSDB slaat
itemsgewijs gegevens op, met name betreffende effecten,
hun emittenten en prijzen.
Gegevens worden uit diverse bronnen verzameld, waar
onder van ESCB-leden, bepaalde verstrekkers van com
merciële gegevens, het publieke domein en administra
tieve bronnen, en worden verzonden naar de CSDB. Ech
ter, er is een risico dat dergelijke inputgegevens onnauw
keurig of onvolledig zijn. Het CSDB-systeem kan deels
inconsistente inputgegevens uit verschillende bronnen
herleiden en onvolledige of ontbrekende gegevens detec
teren. Voor zover mogelijk stelt de database automatisch
uit inputgegevens van verscheidene overlappende bron
nen één volledig bestand van hoge kwaliteit samen.
De globale kwaliteit van CSDB-gegevens kan slechts op
het niveau van de outputgegevens worden beoordeeld en

(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.

(4)

De effectieve toepassing van het CSDB-DQM kader berust
op de samenwerking tussen alle leden van het ESCB die
deelnemen aan het beheer van de CSDB en tevens op de
toepassing van gelijke kwaliteitsnormen door die leden.
NCB’s buiten het eurogebied die deelnemen aan het be
heer van de CSDB dienen met elkaar, met NCB’s van het
eurogebied en met de ECB samen te werken, uitvoering
gevend aan het CSDB-DQM kader, zulks overeenkomstig
Richtsnoer ECB/2012/21,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING GEDAAN:

I. Definities
Binnen het kader van deze aanbeveling hebben de termen
„CSDB”, „DQM” en „inzake DQM bevoegde autoriteiten” de
zelfde betekenis als in Richtsnoer ECB/2012/21.
II. Verstrekking van statistische gegevens
De geadresseerden van deze aanbeveling dienen het CSDB
DQM-kader toe te passen en tijdig te voldoen aan de verplich
tingen van de inzake DQM bevoegde autoriteiten zoals vast
gelegd in de artikelen 2 tot en met 12 van Richtsnoer
ECB/2012/21.
(2) Nog niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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III. Slotbepaling
Deze aanbeveling is gericht tot de NCB’s van de lidstaten buiten het eurogebied, voor zover van toepassing.

Gedaan te Frankfurt am Main, 26 september 2012.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

7.11.2012

