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REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION
av 26 september 2012
om regler för kvalitetssäkringen av uppgifter i den centraliserade värdepappersdatabasen
(ECB/2012/22)
(2012/C 339/01)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

(3)

Den samlade kvaliteten på uppgifterna i CSDB kan bara
garanteras i de utgående uppgifterna, inte genom att
granska individuella uppsättningar ingående uppgifter.
För att säkerställa att de utgående uppgifterna är fullstän
diga, korrekta och konsistenta skapas genom riktlinje
ECB/2012/21 om regler för kvalitetssäkringen av uppgif
ter i den centraliserade värdepappersdatabasen (2) ett re
gelverk för kvalitetssäkringen (DQM) av som ska tilläm
pas för produktionsdata, en delmängd av de utgående
uppgifterna som kan användas för statistikproduktion
eller andra ändamål.

(4)

För att kvalitetssäkringsarbetet i CSDB ska fungera krävs
att alla ECBS-medlemmar samarbetar i driften av CSDB
och att medlemmarna tillämpar jämförbara kvalitetsstan
darder. Centralbanker i medlemsstater utanför euroområ
det som deltar i driften av CSDB bör samarbeta sinse
mellan, med centralbankerna i euroområdet samt med
ECB för att bedriva kvalitetssäkringsarbetet i CSDB i en
lighet med riktlinje ECB/2012/21.

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5.1 och arti
kel 34.1 tredje strecksatsen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den
23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av
statistiska uppgifter (1), och

av följande skäl:

(1)

Den centraliserade värdepappersdatabasen (Centralised Se
curities Database (CSDB)) utgörs av en gemensam it-infra
struktur som bedrivs gemensamt av Europeiska central
bankssystemet (ECBS) och nationella centralbanker i
medlemsstater utanför euroområdet som frivilligt deltar
i driften av CSDB. CSDB innehåller uppgifter post för
post, särskilt uppgifter om värdepapper, emittenter och
priser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I. Definitioner
(2)

Uppgifterna samlas in från olika källor bl.a. ECBS-med
lemmar, kommersiella leverantörer, den offentliga sek
torn samt administrativa källor och sänds sedan över
till CSDB. Det finns en risk för att sådana uppgifter är
felaktiga eller ofullständiga. CSDB-systemet kan jämka
samman delvis inkonsistenta uppgifter från olika källor
och upptäcka uppgifter som är ofullständiga eller saknas.
Systemet sammanställer uppgifter från olika överlap
pande källor och skapar en komplett databaspost av
hög kvalitet av dessa om detta är möjligt.

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

I denna rekommendation ska termerna ”CSDB”, ”DQM” samt
”behöriga DQM-myndigheter” ha samma innebörd som i
riktlinje ECB/2012/21.
II. Tillhandahållande av statistisk information
De adressater till vilka denna rekommendation riktar sig ska
utföra kvalitetssäkringsarbetet i CSDB inom överenskomna tids
ramar och fullgöra de skyldigheter som behöriga DQM-myndig
heter har enligt artiklarna 2–12 i riktlinje ECB/2012/21.
(2) Ännu ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning.
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III. Slutbestämmelse
Denna rekommendation riktar sig i tillämpliga delar till de nationella centralbankerna i medlemsstater som
inte har infört euron.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 26 september 2012.
Mario DRAGHI
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