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(Rezoluții, recomandări și avize)

RECOMANDĂRI

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 26 septembrie 2012
privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru baza de date centralizată a
titlurilor de valoare
(BCE/2012/22)
(2012/C 339/01)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

(3)

Calitatea generală a datelor din CSDB poate fi evaluată
numai la nivelul datelor extrase din CSDB (denumite în
continuare „date de ieșire”) (output data), nu la nivelul
seturilor individuale de date de intrare. Pentru a asigura
caracterul complet, exact și consecvent al datelor de
ieșire, Orientarea BCE/2012/21 privind cadrul de
referință pentru managementul calității datelor pentru
baza de date centralizată a titlurilor de valoare (2)
stabilește cadrul pentru managementul calității datelor
(Data Quality Management – DQM) care să fie aplicat în
ceea ce privește datele de ieșire destinate procesării
(output feed data), care reprezintă un subset de date de
ieșire care poate fi folosit drept bază pentru producerea
de statistici sau în alte scopuri.

(4)

Aplicarea efectivă a cadrului DQM pentru CSDB se
bazează pe cooperarea dintre toți membrii SEBC care
participă la operarea CSDB și pe aplicarea unor
standarde egale de calitate de către acești membri. BCN
din afara zonei euro care participă la operarea CSDB ar
trebui să coopereze între ei, cu BCN din zona euro și cu
BCE pentru aplicarea cadrului DQM pentru CSDB în
conformitate cu Orientarea BCE/2012/21,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5.1
și articolul 34.1 a treia liniuță,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului
din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor
statistice de către Banca Centrală Europeană (1),
întrucât:
(1)

Baza de date centralizată a titlurilor de valoare (Centralised
Securities Database) (CSDB) este o infrastructură infor
matică unică, operată în comun de către membrii
Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC),
inclusiv băncile centrale naționale (BCN) ale statelor
membre din afara zonei euro, atunci când aceste BCN
participă în mod voluntar la funcționarea CSDB. CSDB
stochează datele în regim „element cu element”, în special
date privind titlurile de valoare, emitenții acestora și
prețurile.

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:
(2)

Datele sunt colectate din diverse surse, inclusiv de la
membrii SEBC, de la anumiți furnizori de date comer
ciale, din domeniul public și din surse administrative, și
sunt transmise către CSDB. Există totuși riscul ca aceste
date introduse în CSDB (denumite în continuare „date de
intrare”) (input data) să fie inexacte sau incomplete.
Sistemul CSDB poate reconcilia parțial datele de intrare
inconsecvente, provenite din surse diferite, și poate
detecta date incomplete sau lipsă. Acest sistem combină
în mod automat, în măsura în care este posibil, date de
intrare din diferite surse care se suprapun, într-o înre
gistrare unică, completă și de calitate ridicată.

(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

I. Definiții
În sensul prezentei recomandări, termenii „CSDB”, „DQM” și
„autorități competente pentru DQM” au sensul stabilit în
Orientarea BCE/2012/21.
II. Furnizarea de informații statistice
Destinatarii prezentei recomandări ar trebui să aplice cadrul
DQM pentru CSDB și să respecte cu promptitudine obligațiile
ce le revin autorităților competente pentru DQM, astfel cum
este prevăzut la articolele 2-12 din Orientarea BCE/2012/21.
(2) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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III. Dispoziții finale
Prezenta recomandare se adresează BCN ale statelor membre din afara zonei euro, în măsura în care este
aplicabil.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 26 septembrie 2012.
Președintele BCE
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