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SMERNICE
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/876
z dne 1. junija 2018
o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2018/16)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 127(2) in (5) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1, 12.1
in 14.3 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Evropska centralna banka (ECB) vodi register podatkov o institucijah in povezanih družbah (RIAD). RIAD je
skupni niz referenčnih podatkov o pravnih in drugih statističnih institucionalnih enotah, katerih zbiranje podpira
poslovne procese v celotnem Eurosistemu ter opravljanje nalog Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in
enotnega mehanizma nadzora (EMN). RIAD omogoča integracijo raznovrstnih nizov podatkov, zlasti z zagotav
ljanjem skupnih identifikacijskih oznak. Podatki iz registra RIAD so skupaj s podatki iz drugih baz podatkov, kot
so centralizirana baza vrednostnih papirjev (CSDB), baza podatkov statistike imetij vrednostnih papirjev
Evropskega sistema centralnih bank (SHSDB) in skupna zbirka podrobnih analitičnih podatkov o kreditih
(AnaCredit), podlaga za analize in študije, ki podpirajo sprejemanje odločitev o denarni politiki, zgodnje
odkrivanje sistemskih tveganj in izvajanje makrobonitetnih politik in mikrobonitetnega nadzora. Podatki iz
registra RIAD se uporabljajo tudi za pripravo uradnih seznamov denarnih finančnih institucij, investicijskih
skladov, družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja, institucij,
pomembnih za statistiko plačil, in zavarovalnih družb. Za obdelavo in beleženje referenčnih podatkov o subjektih
v registru RIAD se bodo uporabljali obstoječi postopki.

(2)

RIAD vsebuje širok nabor atributov o posameznih subjektih in razmerjih med temi subjekti, ki omogoča
izpeljavo struktur skupin. Te strukture, vključno s „tesnimi povezavami“, so lahko različno sestavljene za namene
računovodske ali bonitetne konsolidacije. Ti postopki obdelave podatkov in povezane analize podpirajo
upravljanje zavarovanja, upravljanje tveganj, finančno stabilnost in mikrobonitetni nadzor.

(3)

Vsaka nacionalna centralna banka (NCB) trenutno prispeva podatke v register RIAD in jih posodablja v skladu
z različnimi pravnimi akti ECB, kot so Smernica ECB/2014/15 (1), Uredba (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne
banke (ECB/2014/48) (2) in Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (3). ESCB prav tako
uporablja podatke o bilanci stanja, ki se poročajo v okviru denarne in finančne statistike ECB, v zvezi s svojimi
nasprotnimi strankami, kakor so opredeljene v točki 11 člena 2 Smernice Evropske centralne banke (EU)
2015/510 (ECB/2014/60) (4). V prihodnosti bodo morale NCB prispevati v register RIAD in posodabljati tudi
podatke v zvezi z nefinančnimi družbami in drugimi subjekti, zlasti za podporo zbirke podatkov AnaCredit. NCB
spremljajo in zagotavljajo kakovost vseh informacij, danih na razpolago ECB, v skladu z javno zavezo ESCB
o evropski statistiki ter okvirom kakovosti in postopki zagotavljanja kakovosti statistike ECB (ECB Statistics Quality
Framework and quality assurance procedures) (5).

(4)

Cilj te smernice je bolje uskladiti odgovornosti posameznih NCB in posameznih poslovnih področij v NCB za
predložitev, posodabljanje in validiranje referenčnih podatkov.

(1) Smernica ECB/2014/15 z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (UL L 340, 26.11.2014, str. 1).
(2) Uredba (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48) (UL L 359,
16.12.2014, str. 97).
(3) Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju
(ECB/2016/13) (UL L 144, 1.6.2016, str. 44).
(4) Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica
o splošni dokumentaciji) (ECB/2014/60) (UL L 91, 2.4.2015, str. 3).
(5) Oboje objavljeno na spletni strani ECB.
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(5)

Zaupnost statističnih podatkov, ki se zbirajo na podlagi pravnih aktov, navedenih v tej smernici, bi bilo treba
varovati v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2533/98 (1). Za vse referenčne podatke, ki se ne zbirajo na podlagi
pravnega okvira ESCB za statistiko, bodo veljale določbe o zaupnosti iz pogodbe s subjektom, ki je podatke
predložil.

(6)

Za opravljanje nalog ESCB in EMN so potrebni točni, pravočasni in celoviti referenčni podatki o subjektih in
razmerjih med njimi. Zato je treba izboljšati splošno upravljanje registra RIAD ter konsolidirati zahteve glede
zbiranja, upravljanja kakovosti in posredovanja podatkov v zvezi z nalogami ESCB v tej smernici, ki je naslovljena
na NCB držav članic, katerih valuta je euro, v zvezi z nalogami EMN pa v ločeni smernici, ki bo naslovljena na
pristojne nacionalne organe.

(7)

Referenčne podatke, ki se trenutno poročajo po Smernici ECB/2014/15, je treba poročati po tej smernici.
V prihodnosti se bodo po tej smernici poročali tudi referenčni podatki, ki se poročajo po Smernici Evropske
centralne banke (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38) (2) in drugih smernicah ECB, če bo to potrebno.

(8)

Obrestna mera za nezavarovana posojila čez noč v eurih, ki bo v skladu z odločitvijo Sveta ECB z dne
20. septembra 2017 pripravljena pred letom 2020, bo prav tako odvisna od obogatitve poročanih oznak LEI
z referenčnimi podatki iz registra RIAD. Glede na kritičnost in pomembnost prihodnje nove obrestne mere in
načrtovano objavo dodatnih podatkov, pomembnih za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48), bi si morale
NCB v razumnih mejah prizadevati za zagotovitev kakovosti in zanesljivosti teh podatkov.

(9)

Da bi zagotovili tesno in učinkovito sodelovanje v celotnem ESCB za potrebe upravljanja registra RIAD, bi morali
to smernico dopolniti s priporočilom, s katerim bi pozvali NCB držav članic, katerih valuta ni euro, naj dejavno
prispevajo k poročanju podatkov v register RIAD in validaciji teh podatkov ter po načelu vzajemnosti delijo
podatke o svojih domačih subjektih in imajo dostop do niza podatkov za euroobmočje.

(10)

Zaradi dopolnjevanja med ESCB in EMN pri obdelavi in posodabljanju podatkov o strukturah skupin bi bilo treba
ustrezne zahteve v zvezi z nalogami ESCB določiti v tej smernici, ustrezne zahteve v zvezi z nalogami EMN pa
v bodoči smernici, ki bo naslovljena na EMN.

(11)

Osebne podatke v registru RIAD bi bilo treba obdelovati v skladu z uredbama (ES) št. 45/2001 (3) in (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(12)

Vzpostaviti je treba postopek za učinkovito izvedbo tehničnih sprememb prilog k tej smernici, pod pogojem, da
te spremembe ne spremenijo osnovnega konceptualnega okvira niti ne vplivajo na breme poročanja –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:
POGLAVJE I
SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1
Vsebina in namen
1.
Ta smernica določa obveznosti NCB v zvezi s poročanjem referenčnih podatkov v register RIAD, vodenjem tega
registra in upravljanjem kakovosti podatkov v njem ter nekatere obveznosti ECB v zvezi z ureditvijo vodenja podatkov.
(1) Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 318,
27.11.1998, str. 8).
(2) Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/2335 z dne 23. novembra 2017 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih
in kreditnem tveganju (ECB/2017/38) (UL L 333, 15.12.2017, str. 66).
(3) Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).
(4) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in
o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016,
str. 1).
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2.
RIAD je skupni niz podatkov ESCB za referenčne podatke o posameznih subjektih in razmerjih med njimi. RIAD
omogoča integracijo nizov podatkov iz baz podatkov CSDB, SHSDB in (od takrat, ko se začne uporabljati obveznost
poročevalskih enot, da poročajo podatke po Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13)) AnaCredit ter nizov podatkov
o denarnih finančnih institucijah, investicijskih skladih, družbah, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in
opravljajo posle listinjenja, institucijah, pomembnih za statistiko plačil, in zavarovalnih družbah, ki se zagotavljajo
v skladu z ustreznimi pravnimi akti ECB o zahtevah za statistično poročanje teh subjektov. RIAD bo tako omogočal, da
ESCB med drugim izpelje konsolidirane izpostavljenosti bank in zadolženost posojilojemalcev na konsolidirani podlagi.

Člen 2
Opredelitev pojmov
V tej smernici se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(1) „subjekt“ pomeni kar koli od naslednjega: (i) pravno enoto; (ii) podružnico pravne enote; (iii) kolektivni naložbeni
podjem in (iv) katero koli institucionalno enoto, ki ne spada v točko (i), (ii) ali (iii);
(2) „pravna enota“ pomeni pravno osebo, ki je kot taka zakonsko priznana, neodvisno od tega, kateri posamezniki ali
institucije so njeni lastniki ali družbeniki, in fizično osebo, ki samostojno opravlja gospodarsko dejavnost;
(3) „pravna oseba“ ima enak pomen kot „pravni subjekt“, kakor je opredeljen v točki 5 člena 1 Uredbe (EU) 2016/867
(ECB/2016/13);
(4) „podružnica“ pomeni poslovno enoto, ki je pravno odvisen del pravne enote, ki ima pravno osebnost;
(5) „sedež“ pomeni subjekt, ki obvladuje enega ali več nerezidenčnih subjektov brez pravne osebnosti;
(6) „kolektivni naložbeni podjem“ ali „KNPVP“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 7 člena 4(1) Uredbe (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1);
(7) „institucionalna enota“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v odstavkih 2.12 in 2.13 Priloge A k Uredbi (EU)
št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2);
(8) „podjetje“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v oddelku III A Priloge k Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 (3);
(9) „skupina podjetij“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v oddelku III C Priloge k Uredbi (EGS) št. 696/93;
(10) „bančna skupina“ pomeni skupino finančnih subjektov, ki deluje kot enoten gospodarski subjekt prek skupnega vira
obvladovanja s strani kreditne institucije z dovoljenjem ali finančnega holdinga v skladu z Uredbo (EU)
št. 575/2013 ter za katero velja računovodska konsolidacija v skladu z Mednarodnim standardom računovodskega
poročanja (MSRP) 10 (4);
(11) „obvladovanje“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 37 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013;
(12) „referenčni podatki“ pomeni vse matične podatke, ki opisujejo posamezen subjekt, zabeležen v registru RIAD, in
njegova razmerja z drugimi subjekti;
(13) „koda RIAD“ pomeni enolično identifikacijsko oznako, ki jo ustvari pristojna NCB ali ECB za identifikacijo
subjekta, ki se zabeleži v registru RIAD;
(14) „začasna koda RIAD“ pomeni identifikacijsko oznako v vnaprej določeni obliki, drugačni od oblike kode RIAD, ki
jo NCB ali ECB dodeli novemu subjektu, ko se zabeleži v registru RIAD, in velja do dodelitve kode RIAD;
(15) „pristojna NCB“ pomeni NCB, ki je odgovorna, da v registru RIAD upravlja subjekte, ki so rezidenti njene države
članice;
(1) Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investi
cijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).
(2) Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih
računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).
(3) Uredba Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti (UL L 76,
30.3.1993, str. 1).
(4) Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 10 Konsolidirani računovodski izkazi, Fundacija MSRP.
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(16) „pristojni nacionalni organ“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 2 člena 2 Uredbe Sveta (EU)
št. 1024/2013 (1);
(17) „pravilo združevanja“ pomeni prednostni vrstni red za vsak posamezni atribut, ki ga NCB uporabi v primeru
razhajanja med viri podatkov;
(18) „vozlišče RIAD“ pomeni središče dejavnosti v zvezi z registrom RIAD v ESCB, ki se uporablja za namene člena 3 te
smernice;
(19) „rezidenčni subjekt“ pomeni subjekt, ki je rezident v smislu točke 4 člena 1 Uredbe (ES) št. 2533/98;
(20) „delovni dan“ pomeni kateri koli dan razen sobote, nedelje ali dela prostega dne v ECB ali zadevni državi članici;
(21) „identifikacijska oznaka pravnega subjekta“ ali „LEI“ pomeni alfanumerično referenčno oznako v skladu s
standardom ISO 17442 (2), ki se dodeli pravnemu subjektu;
(22) „denarna finančna institucija“ ali „MFI“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki (a) člena 1 Uredbe (EU)
št. 1071/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/33) (3);
(23) „investicijski sklad“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 1 člena 1 Uredbe (EU) št. 1073/2013 Evropske
centralne banke (ECB/2013/38) (4);
(24) „družba, ki se ukvarja s prenosom finančnih sredstev“ ali „DPFS“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 1
člena 1 Uredbe (EU) št. 1075/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/40) (5);
(25) „institucije, pomembne za statistiko plačil“ pomeni ponudnike plačilnih storitev, kakor so opredeljeni v členu 4
Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta (6), in upravljavce plačilnih sistemov, ki so opredeljeni
kot pravni subjekti, ki so pravno odgovorni za upravljanje plačilnega sistema;
(26) „zavarovalna družba“ ima enak pomen, kakor je opredeljen v točki 1 člena 1 Uredbe Evropske centralne banke (EU)
št. 1374/2014 (ECB/2014/50) (7);
(27) „atribut“ pomeni atribute, ki jih je treba poročati za nize podatkov, kakor je določeno v prilogah I in II k tej
smernici.
POGLAVJE II
SPLOŠNE DOLOČBE O REGISTRU RIAD TER BELEŽENJU, VODENJU, POPRAVLJANJU IN PRENOSU
REFERENČNIH PODATKOV O SUBJEKTIH

Člen 3
Vzpostavitev vozlišč RIAD
1.
Vsaka NCB vzpostavi lokalno vozlišče RIAD, ki obsega lokalna središča strokovnih izkušenj in znanja ter vseh
tehničnih aktivnosti v zvezi z referenčnimi podatki o subjektih in njihovih strukturah skupin.
2.
Lokalna vozlišča RIAD opravljajo naslednje funkcije: (a) delujejo kot enotna kontaktna točka za vsa vprašanja glede
referenčnih podatkov v registru RIAD v svoji državi članici, (b) v razumnih mejah usklajujejo dejavnost z drugimi
pristojnimi nacionalnimi organi na nacionalni ravni, z osrednjim vozliščem RIAD in drugimi vozlišči RIAD v ESCB, da
zagotovijo točnost, pravočasnost in skladnost referenčnih podatkov o vseh rezidenčnih subjektih, ki se beležijo v registru
RIAD, ter (c) v razumnih mejah zagotavljajo dosledno uporabo identifikacijskih oznak subjektov v drugih bazah
podatkov, da omogočijo povezovanje in sinhronizacijo različnih nizov podatkov.
(1) Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora
kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).
(2) Dostopno na spletni strani Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) na naslovu www.iso.org.
3
( ) Uredba (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij
(ECB/2013/33) (UL L 297, 7.11.2013, str. 1).
(4) Uredba (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov
(ECB/2013/38) (UL L 297, 7.11.2013, str. 73).
(5) Uredba (EU) št. 1075/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s
prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (ECB/2013/40) (UL L 297, 7.11.2013, str. 107).
(6) Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu,
spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES
(UL L 337, 23.12.2015, str. 35).
(7) Uredba Evropske centralne banke (EU) št. 1374/2014 z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne
družbe (ECB/2014/50) (UL L 366, 20.12.2014, str. 36).
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3.
ECB vzpostavi osrednje vozlišče RIAD, ki opravlja naslednje funkcije: (a) usklajuje delo lokalnih vozlišč RIAD,
(b) nadzira okvir upravljanja registra RIAD po tej smernici in po potrebi predlaga spremembe tega okvira, ki jih nato
obravnava Odbor za statistiko, (c) preverja kakovost podatkov ter (d) upravlja referenčne podatke o subjektih, ki so
rezidenti tretjih držav.

Člen 4
Beleženje referenčnih podatkov v registru RIAD
1.
NCB sprejmejo vse možne ukrepe, da vse zadevne subjekte točno zabeležijo v registru RIAD, in te subjekte
dosledno označujejo s kodo RIAD, ki jim je dodeljena, ne glede na državo rezidentstva.
2.
NCB vodijo referenčne podatke o subjektih, ki so rezidenti njihove države članice, in zagotovijo, kolikor je mogoče,
da se ti referenčni podatki točno zabeležijo v registru RIAD v skladu s predpisanimi roki, ki jih da ECB na voljo NCB.
Referenčni podatki o subjektu obsegajo zlasti njegovo ime, identifikacijsko oznako pravnega subjekta ali drugo ustrezno
identifikacijsko oznako, institucionalni sektor in državo rezidentstva ter druge obvezne atribute referenčnih podatkov,
navedene v prilogah I in II.
3.
ECB v razumnih mejah upravlja referenčne podatke o subjektih, ki so rezidenti tretjih držav. ECB lahko za nekatera
območja zunaj Unije vzpostavi dvostransko ureditev neposredno s posameznimi NCB, npr. zaradi strokovnega znanja in
izkušenj na poslovnem področju ter jezikovnih sposobnosti.
4.
Pristojne NCB uporabijo vse informacije, ki so jim na razpolago na nacionalni ravni, da zagotovijo, kolikor je
mogoče, da so referenčni podatki o vseh zadevnih rezidenčnih subjektih, ki se beležijo v registru RIAD, popolni, točni in
posodobljeni. Za ta namen lahko NCB uporabijo vse razpoložljive vire informacij, ki jih štejejo za primerne, pod
pogojem, da se te informacije lahko uporabijo za namen in v obsegu, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 2533/98, ter
ob upoštevanju varovanja zaupnosti v skladu s členom 8 navedene uredbe, kadar pride v poštev.
5.
Register RIAD omogoča obdelavo informacij o subjektih in vseh zadevnih posameznih atributih, ki se predložijo iz
enega vira ali več virov. Če si viri podatkov nasprotujejo, se ti viri razvrstijo na podlagi pravila združevanja. Pristojna
NCB sprejme to standardno pravilo združevanja ali sama določi prednostni vrstni red teh virov podatkov. Če pristojna
NCB sprejme drugačen prednostni vrstni red, ga zabeleži v registru RIAD in ECB odobri nov prednostni vrstni red.
Pristojna NCB lahko za vsak atribut določi drugačno pravilo združevanja, ki ga lahko naknadno spreminja, če meni, da
je to potrebno. NCB lahko prek osrednjega vozlišča RIAD zaprosijo ECB za soglasje o katerem koli vprašanju glede
razvrstitve, za katero ECB ali NCB menijo, da bi bilo lahko sporno, zlasti v zvezi s sektorjem MFI.
6.
Ob upoštevanju zahtev Uredbe (ES) št. 45/2001, v skladu s katero se obdelujejo vsi osebni podatki v registru
RIAD, NCB ne brišejo subjektov, ki se beležijo v registru RIAD, tako da se ohrani zapis o subjektu in njegovem
življenjskem ciklu. ECB vzpostavi postopek za popravljanje napak v podatkih in ga da na voljo NCB.
7.

Pristojne NCB ne odgovarjajo za zlorabo podatkov s strani druge centralne banke ESCB.

Člen 5
Dodelitev in upravljanje kode RIAD in identifikacijskih oznak
1.
Pristojne NCB dodelijo vsakemu rezidenčnemu subjektu kodo RIAD, ko ga prvič registrirajo v registru RIAD. NCB
ali ECB lahko nerezidenčnim subjektom, ki še niso identificirani v registru RIAD, dodeli začasno kodo RIAD. Koda RIAD
in začasna koda RIAD morata biti v zahtevani obliki, ki jo ECB da na voljo NCB.
2.
NCB zagotovijo, da je vsaka koda RIAD, ki jo dodelijo, izključna, tako da se nanaša samo na en subjekt in se
v času ne spreminja. Subjekti se v registru RIAD enolično identificirajo s kodo RIAD, da se zagotovijo nemotena
izmenjava podatkov in komunikacijski sistemi med registrom RIAD in ESCB ter med registrom RIAD in EMN.
3.
V primeru subjektov, ki so v registru RIAD zabeleženi z začasno kodo RIAD, pristojne NCB preverijo možne
podvojene kode in dodelijo kodo RIAD najpozneje na zadnji delovni dan drugega meseca po datumu prejema seznama
možnih dvojnikov, ki ga samodejno ustvari register RIAD.
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ECB dodeli kodo RIAD in obdela potrebne referenčne podatke za mednarodne organizacije v registru RIAD.

5.
Subjekti, ki se beležijo v registru RIAD, imajo lahko več identifikacijskih oznak ali drugih imen (alias). NCB pri
poročanju informacij o atributu zabeležijo vrsto identifikacijske oznake (ali njen opis, če je to dovoljeno, kadar vrste
identifikacijske oznake ni na vnaprej določenem seznamu vrst identifikacijskih oznak v registru RIAD) in ustrezno
kodo. NCB tudi zagotovijo, da se te informacije poročajo v register RIAD v zahtevani obliki, ki jo ECB da na voljo NCB.

Člen 6
Beleženje demografskih dogodkov, sprememb sektorjev in korporacijskih dejanj v registru RIAD
1.
Pristojne NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da zabeležijo vse demografske dogodke v zvezi s subjekti, katerih
referenčni podatki se beležijo v registru RIAD. Ti dogodki obsegajo:
(a) datum ustanovitve subjekta;
(b) datum prenehanja subjekta;
(c) datum, ko subjekt postane neaktiven.
2.
Pristojne NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da poročajo o ustvaritvi atributov in njihovih posodobitvah skupaj
z ustreznim obdobjem veljavnosti vrednosti.
3.
Pristojne NCB sporočajo vse posodobitve v povezavi s sektorsko prerazvrstitvijo subjekta v skladu s Prilogo I takoj,
ko se seznanijo s spremembo, ali dnevno, če gre pri spremembi za prerazvrstitev MFI, kar pomeni, da ne-MFI postane
MFI ali MFI postane ne-MFI.
Pristojne NCB predložijo ECB pisno pojasnilo za vsak zamik med prerazvrstitvijo MFI in zabeleženjem te prerazvrstitve
v registru RIAD.
4.
Pristojne NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da poročajo o vseh korporacijskih dejanjih, ki vplivajo na status
subjekta, kot so ustanovitev, sprememba (npr. ko subjekt postane neaktiven) ali prenehanje subjekta.
Pristojne NCB poročajo o naslednjih korporacijskih dejanjih v zvezi z rezidenčnimi subjekti iz Priloge I v register RIAD
takoj, ko se z njimi seznanijo, v skladu z roki iz poglavja VI:
(a) združitev z ustanovitvijo nove družbe, kakor je opredeljena v členu 90 Direktive (EU) 2017/1132 Evropskega
parlamenta in Sveta (1);
(b) združitev s prevzemom, kakor je opredeljena v členu 89 Direktive (EU) 2017/1132;
(c) delitev s pripojitvijo, kakor je opredeljena v členu 136 Direktive (EU) 2017/1132;
(d) delitev z ustanovitvijo novih družb, kakor je opredeljena v členu 155 Direktive (EU) 2017/1132;
(e) odsvojitev podrejene družbe.
Člen 7
Vodenje in politika popravkov
NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da zagotovijo stalno vodenje in posodabljanje vseh atributov. Vodenje vključuje
izvajanje pravočasnih in učinkovitih popravkov atributov.

Člen 8
Standardi za prenos
1.
Postopek za nalaganje podatkov v register RIAD je opisan v specifikacijah za izmenjavo podatkov, do katerih imajo
NCB dostop. NCB naložijo informacije prek standardne infrastrukture ESCB ali s spletnimi posodobitvami.
(1) Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb (UL L 169, 30.6.2017,
str. 46).
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2.
NCB pred prenosom podatkov v register RIAD izvedejo validacijske kontrole, s katerimi zagotovijo, da so ti
podatki skladni s specifikacijami za izmenjavo podatkov. NCB vodijo ustrezen niz kontrol, da se čim bolj zmanjša število
operativnih napak ter zagotovita točnost in skladnost podatkov, ki se beležijo v registru RIAD.
3.
Kadar NCB zaradi tehnične napake ne morejo dostopati do registra RIAD, uporabijo rezervno rešitev, ki je
predvidena za ta primer, ali prenesejo podatke po elektronski pošti na naslednji naslov: RIAD-Support@ecb.europa.eu.
NCB varujejo zaupnost podatkov, ki jih pošljejo po elektronski pošti, v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2533/98.
4.
NCB lahko pri prenosu podatkov uporabijo svoj nacionalni nabor znakov, pod pogojem, da uporabijo
latinico. NCB uporabijo Unicode (UTF-8), da se pri prejemanju informacij od ECB prek registra RIAD pravilno prikažejo
vsi nabori posebnih znakov.

Člen 9
Potrditev prejema in potrditev napake
Ko se v registru RIAD zabeležijo novi podatki, se izvedejo samodejne kontrole, s katerimi se validira kakovost
predloženih informacij na podlagi dogovorjenih standardov in validacijskih pravil. ECB zagotovi NCB samodejne
povratne informacije, ki vsebujejo:
(a) potrditev prejema, ki vsebuje povzetek informacij o posodobitvah, ki so bile obdelane in uspešno vnesene v ustrezni
niz podatkov, in/ali
(b) potrditev napake, ki vsebuje podrobne informacije o posodobitvah in validacijskih kontrolah, ki niso bile uspešne.
Po prejemu potrditve napake NCB hitro sprejmejo ukrepe, da prenesejo popravljene informacije.

POGLAVJE III
ZAUPNOST

Člen 10
Zaupnost vrednosti atributov
1.
V skladu z ureditvijo zaupnosti iz člena 8 Uredbe (ES) št. 2533/98 se zaupni referenčni podatki ne
objavijo. Statistične informacije, vzete iz virov, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo dostopni javnosti, niso zaupne,
in informacije, ki se beležijo v registru RIAD, običajno objavljajo pravni subjekti, na katere se te informacije nanašajo. Za
vse referenčne podatke, ki se ne zbirajo na podlagi pravnega okvira ESCB za statistiko, bodo veljale določbe o zaupnosti
iz pogodbe s subjektom, ki je podatke predložil.
2.
NCB določijo status zaupnosti za vsako vrednost atributa, ki opisuje subjekt, z izbiro ene od vnaprej določenih
vrednosti:
(a) „F“ pomeni prosto, tj. informacije niso zaupne in se lahko objavijo;
(b) „N“ pomeni, da se lahko vrednost atributa objavi samo za uporabo ESCB in institucij, za katere obstaja
memorandum o soglasju, tj. ni za zunanjo objavo;
(c) „C“ pomeni zaupne informacije.
3.
ECB pri ravnanju s predloženimi informacijami skrbno varuje zaupnost, tako da ne objavi podatkov, ki imajo
oznako „C“ ali „N“. V zvezi s kvantitativnimi podatki z oznako „C“ ali „N“ pa ECB lahko objavi ali distribuira vrsto
velikostnih razredov.
4.

Oznaka LEI ima vedno vrednost „F“.

5.

Pri subjektih z oznako LEI imajo naslednji atributi vedno vrednost „F“:

(a) ime;
(b) naslov.
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Pri subjektih iz Priloge I imajo naslednji atributi vedno vrednost „F“:

(a) ime;
(b) institucionalni sektor.
POGLAVJE IV
UPRAVLJANJE KAKOVOSTI PODATKOV

Člen 11
Kakovost podatkov in sinhronizacija
1.
Brez poseganja v pravice preverjanja, ki jih ima ECB po Uredbi (ES) št. 2533/98 in Uredbi (EU) št. 1071/2013
(ECB/2013/33), NCB spremljajo in zagotavljajo kakovost vseh informacij, danih na razpolago ECB, v skladu z veljavnimi
načeli upravljanja in okvirom kakovosti statistike, objavljenimi na spletni strani ECB.
2.
Glede na načrtovano integracijo nizov podatkov NCB zagotovijo, da so referenčni podatki ustrezni, popolni in
skladni. NCB si zlasti v razumnih mejah prizadevajo, da zagotovijo sinhronizacijo referenčnih podatkov, ki se
uporabljajo v različnih nizih podatkov.
3.
V primeru različnih stališč, na primer glede identifikacije ali razvrstitve subjektov ali drugih zadev, ki vplivajo na
upravljanje kakovosti podatkov, ECB sprejme odločitev po posvetovanju z Odborom za statistiko ESCB.
4.
Odbor za statistiko ESCB v enem letu od sprejetja te smernice vzpostavi postopke za zagotavljanje kakovosti
podatkov, vključno s poročilom o kakovosti RIAD. Nato te postopke redno pregleduje vsaka tri leta.
POGLAVJE V
SODELOVANJE Z ORGANI, KI NISO NCB

Člen 12
Sodelovanje z organi, ki niso NCB
1.
Kadar je vir dela ali vseh podatkov, navedenih v poglavjih II, VI in VII, v pristojnosti nacionalnih organov, ki niso
NCB, si NCB prizadevajo vzpostaviti trajno ureditev sodelovanja s temi organi, da se zagotovi prenos podatkov, ki je
skladen s standardi ECB, zlasti glede kakovosti podatkov in statusa zaupnosti, ter zahtevami iz te smernice, razen če je
enak rezultat že dosežen na podlagi veljavne nacionalne zakonodaje. Taka ureditev, kadar pride v poštev, je lahko
v obliki memorandumov o soglasju, ki se sklenejo z nacionalnimi statističnimi uradi, pristojnimi nacionalnimi organi ali
drugimi nacionalnimi organi.
2.
Kadar NCB v okviru tega sodelovanja ne more izpolniti zahtev iz poglavij II, VI in VII, ker ji nacionalni organ ne
zagotovi potrebnih podatkov ali informacij, ECB in NCB zadevo proučita skupaj s tem nacionalnim organom, da bi
zagotovili pravočasno razpoložljivost informacij v skladu z veljavnimi standardi kakovosti.
3.
Če so nacionalni organi, ki niso NCB, vir statističnih informacij, ki so označene kot zaupne, ECB te informacije
uporablja v skladu z Uredbo (ES) št. 2533/98.
POGLAVJE VI
POSEBNE DOLOČBE O BELEŽENJU REFERENČNIH PODATKOV O SUBJEKTIH

Člen 13
Objava seznamov subjektov
ECB objavi sezname subjektov:
(a) v obsegu in na način, kakor to omogočajo ustrezne statistične uredbe, navedene v tem poglavju, in
(b) v skladu z razvrstitvijo institucionalnih sektorjev, opredeljeno v Prilogi A k Uredbi (EU) št. 549/2013.
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Člen 14
Beleženje referenčnih podatkov o MFI
1.
Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama MFI, navedenega v členu 4 Uredbe (EU) št. 1071/2013
(ECB/2013/33), NCB v registru RIAD beležijo atribute, določene v delih 1 in 2 Priloge I k tej smernici, v predpisanih
časovnih presledkih.
2.
NCB v registru RIAD zabeleži, če je institucija s seznama MFI omejena pri izvajanju dejavnosti finančnega
posredništva, npr. pri sprejemanju vlog ali odobravanju posojil, zlasti pred njeno likvidacijo in/ali izstopom iz sektorja
MFI.
3.
ECB lahko od NCB periodično zahteva dodatne informacije, ta NCB pa se mora hitro odzvati z zahtevanimi
informacijami, da lahko ECB spremlja, ali so podatki v registru RIAD skladni z zadevnimi nacionalnimi razvrstitvami
MFI.
4.
Kadar je MFI podružnica, se v registru RIAD zabeleži njeno razmerje z nerezidenčnim sedežem. Kadar je MFI
sedež, se v registru RIAD zabeležijo njena razmerja s podružnicami, ki so rezidenti drugih držav članic, katerih valuta je
euro.
5.
Kadar je to mogoče, NCB v registru RIAD zabeležijo posodobitve atributov, določenih za MFI v delih 1 in 2
Priloge I, takoj po nastanku sprememb sektorja MFI ali atributov obstoječih MFI. Če to ni mogoče, NCB predložijo ECB
pisno pojasnilo za zamik med spremembo in zabeleženjem te spremembe v registru RIAD.

Člen 15
Beleženje referenčnih podatkov o investicijskih skladih
1.
Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama investicijskih skladov, navedenega v členu 3 Uredbe (EU)
št. 1073/2013 (ECB/2013/38), NCB v registru RIAD beležijo atribute, določene v delih 1 in 2 Priloge I k tej smernici,
v predpisanih časovnih presledkih.
2.
V registru RIAD se zabeležijo razmerja med investicijskimi skladi in družbami za upravljanje ter med podskladom
in krovnim skladom, kjer to pride v poštev.
3.
NCB poročajo vse posodobitve atributov, določenih za investicijske sklade v delih 1 in 2 Priloge I, zlasti ko investi
cijski sklad vstopi v populacijo investicijskih skladov ali iz nje izstopi, ter jih zabeležijo v registru RIAD najmanj
četrtletno, v dveh mesecih po koncu četrtletja. Atribut čiste vrednosti sredstev pa se za vse investicijske sklade posodobi
enkrat letno, v dveh mesecih po referenčnem datumu konec leta.

Člen 16
Beleženje referenčnih podatkov o DPFS
1.
Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama DPFS, navedenega v členu 3 Uredbe (EU) št. 1075/2013
(ECB/2013/40), NCB v registru RIAD beležijo atribute, določene v delih 1 in 2 Priloge I, v predpisanih časovnih
presledkih.
2.
V registru RIAD se zabeležijo razmerja med DPFS ter družbami za upravljanje in originatorji, kjer to pride
v poštev.
3.
NCB poročajo vse posodobitve atributov, določenih za DPFS v delih 1 in 2 Priloge I, zlasti ko DPFS vstopi
v populacijo investicijskih skladov ali iz nje izstopi, ter jih zabeležijo v registru RIAD najmanj četrtletno, v 14 delovnih
dneh po koncu četrtletja.
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Člen 17
Beleženje referenčnih podatkov o institucijah, pomembnih za statistiko plačil
Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama institucij, pomembnih za statistiko plačil, navedenega v členu 5(2)
Uredbe (EU) št. 1409/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/43) (1), NCB v registru RIAD beležijo atribute,
določene v delu 1 Priloge I k tej smernici, v predpisanih časovnih presledkih. NCB poročajo vse posodobitve teh
atributov, zlasti ko institucija, pomembna za statistiko plačil, vstopi v populacijo institucij, pomembnih za statistiko
plačil, ali iz nje izstopi, ter jih zabeležijo v registru RIAD po stanju ob koncu leta, v treh mesecih po koncu leta.

Člen 18
Beleženje referenčnih podatkov o zavarovalnih družbah
1.
Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama zavarovalnih družb, navedenega v členu 3 Uredbe (EU)
št. 1374/2014 (ECB/2014/50), NCB v registru RIAD beležijo atribute, določene v delih 1 in 2 Priloge I k tej smernici,
v predpisanih časovnih presledkih. NCB poročajo vse posodobitve teh atributov, zlasti ko zavarovalna družba vstopi
v populacijo zavarovalnih družb ali iz nje izstopi, ter jih zabeležijo v registru RIAD najmanj četrtletno, v dveh mesecih
po koncu vsakega četrtletja.
2.
Kadar je zavarovalna družba podružnica, se v registru RIAD zabeleži njeno razmerje z nerezidenčnim sedežem.
Kadar je zavarovalna družba sedež, se v registru RIAD zabeležijo njena razmerja s podružnicami, ki so rezidenti drugih
držav članic, katerih valuta je euro.

Člen 19
Redno objavljanje nizov podatkov
1.
ECB vsak delovni dan do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov
o MFI.
2.
ECB na četrti delovni dan po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni
strani objavi kopijo niza podatkov o investicijskih skladih.
3.
ECB na drugi delovni dan po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času na svoji spletni
strani objavi kopijo niza podatkov o DPFS.
4.
ECB na zadnji delovni dan v naslednjem mesecu po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem
času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o institucijah, pomembnih za statistiko plačil.
5.
ECB na četrti delovni dan v naslednjem mesecu po roku za prenos posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem
času na svoji spletni strani objavi kopijo niza podatkov o zavarovalnih družbah.

POGLAVJE VII
POMEMBNI REFERENČNI PODATKI O SUBJEKTIH ZA NEOBJAVLJENE NIZE PODATKOV IN O SKUPINAH

Člen 20
Pomembni referenčni podatki o subjektih za neobjavljene nize podatkov
Poleg tega, da se podatki potrebujejo za objavljene sezname subjektov, se referenčni podatki o subjektih uporabljajo tudi
v drugih nizih podatkov, ki se ne objavljajo. Pregled atributov, ki so pomembni za te nize podatkov, je v Prilogi II.
V členih 21 do 28 so določeni pogoji za poročanje atributov, navedenih v Prilogi II. NCB zlasti zagotovijo popolnost in
skladnost referenčnih podatkov v različnih nizih podatkov.
(1) Uredba (EU) št. 1409/2013 Evropske centralne banke z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (UL L 352,
24.12.2013, str. 18).
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Člen 21
Statistika postavk bilance stanja posameznih MFI in obrestnih mer posameznih MFI
Pristojne NCB zagotovijo, da se v registru RIAD točno zabeležijo informacije o panelu kreditnih institucij euroobmočja,
za katere morajo NCB v skladu s Smernico ECB/2014/15 poročati ECB podatke o postavkah bilance stanja posameznih
MFI ali obrestnih merah posameznih MFI. ECB uradno obvesti NCB o sestavi panela. NCB izvedejo potrebne spremembe
informacij, zabeleženih v registru RIAD, če se spremeni sestava panela.

Člen 22
Referenčni podatki, pomembni za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48)
Pristojne NCB zagotovijo, da se v registru RIAD zabeležijo referenčni podatki o subjektih, ki se identificirajo z oznako
LEI, pomembni za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48). NCB zagotovijo, da v desetih delovnih dneh od uradnega
obvestila ECB zabeležijo vse manjkajoče referenčne podatke, pomembne za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48).
ECB pošlje uradno obvestilo za obdelavo oznak LEI za podatke, pomembne za Uredbo (EU) št. 1333/2014
(ECB/2014/48), enkrat na teden. Pristojne NCB prav tako posodobijo referenčne podatke o nasprotnih strankah,
pomembne za Uredbo (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48), ki se nanašajo na subjekte, ki so zabeleženi v registru RIAD,
takoj ko se seznanijo s spremembo atributa ali več atributov.

Člen 23
Referenčni podatki, pomembni za upravljanje zavarovanja
Pristojne NCB zagotovijo kakovost in zanesljivost referenčnih podatkov o subjektih, ki so pomembni za upravljanje
zavarovanja, ter v registru RIAD zabeležijo vse atribute, navedene v Prilogi II, ki se nanašajo na te subjekte, da lahko
pristojne NCB ustrezno preverijo skladnost nasprotnih strank za operacije denarne politike z določbami o tesnih
povezavah iz naslova VIII dela 4 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Člen 24
Referenčni podatki, pomembni za zakladniški sistem (Treasury Management System)
Pristojne NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da v registru RIAD zabeležijo vse atribute, navedene v Prilogi II za
subjekte, pomembne za zakladniški sistem. ECB je odgovorna, da subjektom, pomembnim za zakladniški sistem, dodeli
identifikacijsko oznako zakladniškega sistema.

Člen 25
Referenčni podatki, pomembni za bazo podatkov SHSDB
Pristojne NCB v registru RIAD zabeležijo vse atribute, navedene v Prilogi II za nasprotne stranke, pomembne za bazo
podatkov SHSDB v skladu z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22) (1) in Smernico
ECB/2013/7 (2). NCB zagotovijo, da so ti subjekti povezani z bazo podatkov SHSDB prek stabilne skupne identifikacijske
oznake, ki zajema te subjekte v vseh sektorjih.
(1) Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/1384 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24)
o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/22) (UL L 222, 17.8.2016, str. 24).
(2) Smernica ECB/2013/7 z dne 22. marca 2013 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (UL L 125, 7.5.2013, str. 17).
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Člen 26
Referenčni podatki, pomembni za bazo podatkov CSDB
NCB si v razumnih mejah prizadevajo, da v registru RIAD zabeležijo vse atribute, navedene v Prilogi II za izdajatelje
vrednostnih papirjev, ki so rezidenti njihove države, ki se beležijo v bazi podatkov CSDB v skladu s Smernico
ECB/2012/21 (1). NCB zagotovijo, da so ti subjekti povezani z bazo podatkov CSDB prek stabilne skupne identifikacijske
oznake, ki zajema te subjekte v vseh sektorjih.

Člen 27
Referenčni podatki, pomembni za zbirko podatkov AnaCredit
NCB zagotovijo, da se v registru RIAD zabeležijo referenčni podatki o nasprotnih strankah, pomembni za zbirko
podatkov AnaCredit v skladu z Uredbo (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) in Smernico (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38).
Priloga II vsebuje pregled pomembnih atributov, ki se zahtevajo v skladu z navedeno uredbo in navedeno smernico,
vključno z enolično identifikacijo vseh rezidenčnih nasprotnih strank v registru RIAD.

Člen 28
Beleženje referenčnih podatkov o skupinah
1.
NCB zagotovijo beleženje referenčnih podatkov o razmerjih, ki se potrebujejo za poročanje podatkov za bazo
podatkov SHSDB v skladu z Uredbo (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22), za zbirko podatkov AnaCredit v skladu z Uredbo
(EU) 2016/867 (ECB/2016/13) in za oceno tesnih povezav v skladu s Smernico (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Ti
referenčni podatki o razmerjih bodo sistemu omogočili dinamično sestavljanje struktur skupin.
2.
NCB poročajo statistične informacije o bančnih skupinah na ravni pravne enote, vključno s subjekti (neposredno
nadrejena oseba ali neposredno podrejena družba), ki pripadajo bančni skupini in so ustanovljeni zunaj euroobmočja.
3.

NCB lahko poročajo ECB informacije o subjektih, ki jih ne obvladuje drug subjekt.

4.
NCB lahko informacije o skupinah dopolnijo z beleženjem drugih vrst članov skupin in odvisnih subjektov ter si
v razumnih mejah prizadevajo, da se te informacije posodabljajo.
5.
V primeru razhajanja informacij o subjektih, ki pripadajo strukturi skupine, pristojna NCB ali pristojne NCB
upoštevajo napotke NCB države, katere rezident je vodja skupine.
POGLAVJE VIII
KONČNE DOLOČBE

Člen 29
Poenostavljeni postopek spreminjanja
Izvršilni odbor ECB lahko izvede tehnične spremembe prilog k tej smernici, pod pogojem, da te spremembe ne
spremenijo osnovnega konceptualnega okvira niti ne vplivajo na breme poročanja za poročevalske enote v državah
članicah. Izvršilni odbor o kateri koli taki spremembi brez nepotrebnega odlašanja obvesti Svet ECB.

Člen 30
Začetek učinkovanja
Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB držav članic, katerih valuta je euro.
(1) Smernica ECB/2012/21 z dne 26. septembra 2012 o okviru za upravljanje s kakovostjo podatkov v centralizirani bazi vrednostnih
papirjev (UL L 307, 7.11.2012, str. 89).
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Člen 31
Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na NCB držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 1. junija 2018
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI
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PRILOGA I
REGISTER PODATKOV O INSTITUCIJAH IN POVEZANIH DRUŽBAH (RIAD) – SEZNAMI ZA OBJAVO
DEL 1

Atributi, ki se poročajo za nize podatkov, ki se vodijo za objavo
Pomemben v povezavi s seznamom
investicijskih
skladov

MFI

institucij,
pomembnih za
statistiko plačil (a)

DPFS

zavarovalnih
družb

q

M

q

M

M

d

O

q

M

q

— Koda EGR (EGR code)

O

d

O

q

— Oznaka LEI (LEI) (če je na voljo)

M

d

— Bančna identifikacijska koda (Bank
identifier code) (BIC)

O

d

— Kode ISIN (ISINs) (če so na voljo)

O

Ime (Name)

— Nacionalna identifikacijska oznaka
(National identifier) (če je na voljo)

Pogostost
posodabljanja

M

posodabljanja

d

M

Vrsta

a

M

q

M

a

M

q

M

a

M

q

O

q

Vrsta

Pogostost

Pogostost
posodabljanja

Vrsta

— Koda RIAD (RIAD code)

posodabljanja

Vrsta

Vrsta

Pogostost

Pogostost
posodabljanja

Ime atributa (a)

Identifikacijske oznake (Identifiers)

M

q

M

q

m

M

q

M

q

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Država rezidentstva (Country of resi
dence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Naslov (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Pravna oblika (Legal Form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Oznaka kotiranja (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Vrsta nadzora (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Zahteve za poročanje (Reporting requi
rements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Vrsta dovoljenja za opravljanje banč
nih storitev (Type of banking licence)

M

d

O

a

Pravna ureditev (Legal set-up)

M

q

Oznaka skladnosti s KNPVP (Flag
UCITS compliance)

M

q

Oznaka podsklada (Flag Sub-fund)

M

q
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Pomemben v povezavi s seznamom
investicijskih
skladov

MFI

institucij,
pomembnih za
statistiko plačil (a)

DPFS

zavarovalnih
družb

Vrsta prenosa (Type of transfer)

M

Vrsta investicijskih skladov (Type of In
vestment Funds)

M

q

Naložbena politika investicijskih skla
dov (Investment policy for IFs)

M

q

Vrsta

Pogostost
posodabljanja

posodabljanja

Vrsta

Pogostost

posodabljanja

Vrsta

Pogostost

Vrsta

Pogostost
posodabljanja

Vrsta

Pogostost
posodabljanja

Ime atributa (a)

q

Oznaka ponudnika plačilnih storitev
(Flag Payment service provider (PSP))

M

a

Oznaka upravljavca plačilnega sistema
(Flag Payment system operator (PSO))

M

a

Oznaka majhnega ponudnika plačilnih
storitev (Flag small PSP)

M

a

Oznaka ponudnika plačilnih storitev
z odobrenim odstopanjem (Flag PSP
derogation granted)

M

a

Vrsta dovoljenja ponudnika plačilnih
storitev (Type of PSP license)

M

a

Geografsko območje ponudnika plačil
nih storitev (PSP geographical scope)

M

a

Institucionalni sektor (Institutional sec
tor)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucionalni sektor, podrobnosti (In
stitutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucionalni sektor, obvladovanje
(Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Oznaka NACE (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Geografska lokacija (Geographic loca
tion) (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Število zaposlenih domači (Employment
domestic) (+)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Skupna bilanca stanja (uredba ECB) do
mači (Balance sheet total (ECB Regula
tion) domestic) (+)

M

a

O (b)

a

Neto sredstva domači (Net assets dome
stic) (+)

O

a

M

a

Bruto obračunane premije domači
(Gross premiums written domestic) (+)

M

a
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Pomemben v povezavi s seznamom
investicijskih
skladov

MFI

institucij,
pomembnih za
statistiko plačil (a)

DPFS

zavarovalnih
družb

a

O

a

a

O

a

O

a

O

a

Bruto obračunane premije (Gross pre
miums written) (++)

Vrsta

Pogostost
posodabljanja

O

posodabljanja

M

a

Vrsta

Pogostost

Skupna bilanca stanja (Total balance
sheet) (++)

posodabljanja

O

Vrsta

Pogostost

Skupno število zaposlenih (Total em
ployment) (++)

Vrsta

Pogostost
posodabljanja

Vrsta

Pogostost
posodabljanja

Ime atributa (a)

O

a

O (b)

a

M

a

Datum ustanovitve (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Datum prenehanja (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Oznaka „IsInactive“ (Flag „IsInactive“)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Oznaka „Is under liquidation“ (Flag „Is
under liquidation“)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

M

q

M

q

M

q

Zahtevane nasprotne stranke
Originator DPFS (Originator of FVC)
Družba za upravljanje (Management
company)
(kjer to pride v poštev)
Sedež (Headquarters)

M

M

q

d

(+) brez nerezidenčnih podružnic (ali sedeža).
(++) vključno z nerezidenčnimi podružnicami (če pride v poštev).
(***) kjer to pride v poštev.
(a) Upoštevajte, da se lahko seznam institucij, pomembnih za statistiko plačil, prekriva s seznamom MFI.
(b) To je treba poročati vsaj za eno spremenljivko, odvisno od sistema za zbiranje podatkov.
Pomembnost: M (obvezno), O (neobvezno), prazno (ni relevantno).
Pogostost: a (letno), q (četrtletno), m (mesečno), d (dnevno/takoj po spremembi).
Rok: za letne podatke (če ni drugje določeno) en mesec po referenčnem datumu.

DEL 2

Vrste razmerij med subjekti
Vrsta

Pogostost
posodabljanja

O

—

M (c)

q

O

q

1. Razmerja znotraj podjetja
Razmerje med pravno(-imi) enoto(-ami) in podjetjem
2. Razmerja znotraj skupin podjetij
Razmerje obvladovanja med pravnimi enotami
Razmerje lastništva (ki ni obvladovanje) med pravnimi enotami
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Vrsta

Pogostost
posodabljanja

Povezava med originatorjem in njegovo DPFS

M

q

Povezava med družbo za upravljanje in njeno DPFS/njenim investicijskim
skladom (f) (***)

M

q

Povezava med nerezidenčno podružnico in njenim rezidenčnim sedežem

M

q (d)

Povezava med rezidenčno podružnico in njenim nerezidenčnim sedežem

M

q

Povezava med podskladom in krovnim skladom (***)

M

q

Povezava med subjektom in njegovo končno nadrejeno osebo (e) (***)

M

m

3. Druga razmerja

(c)

samo za bančne skupine s sedežem v euroobmočju in nasprotne stranke, predvidene v Uredbi (EU) 2016/867 (ECB/2016/13); si
cer neobvezno.
(d) najmanj četrtletno, odvisno od sektorja.
(e) samo za subjekte, pomembne za zbirko podatkov AnaCredit.
(f) razen subjektov, ki se upravljajo sami.
(***) kjer to pride v poštev.
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PRILOGA II
REGISTER PODATKOV O INSTITUCIJAH IN POVEZANIH DRUŽBAH (RIAD) – SEZNAMI, KI NISO ZA
OBJAVO

Atributi, ki se poročajo za nize podatkov v skladu z njihovim pravnim okvirom, navedenim
v poglavju VII te smernice

Ime atributa

Statistika
postavk
Baza podatkov
Centralizirana
bilance stanja
Subjekti,
Zakladniški
Uredba (EU)
statistike imetij
posameznih
pomembni za sistem (Treasury
baza vred
št. 1333/2014
vrednostnih
MFI in
upravljanje
Management
nostnih papi
(ECB/2014/48)
papirjev
obrestnih mer
zavarovanja
System)
rjev (CSDB)
(SHSDB) (a)
posameznih
MFI (iBSI-iMIR)

Skupna zbirka
podrobnih
analitičnih
podatkov
o kreditih
(AnaCredit) (b)

Identifikacijske oznake sub
jektov (Entity Identifiers)
— Koda RIAD (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

x

— Nacionalne
identifikacijske oznake
(National identifiers) (*)

x

x

x

x

— Druge identifikacijske
oznake (Other Identifiers)

x

x

x

x

x

x

— Oznaka LEI (LEI) (*)

x

x

x

x

x

Identifikacijske oznake in
strumentov (Instrument Iden
tifiers)
— Koda ISIN (ISIN)
Ime (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Država rezidentstva (Country
of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Naslov (Address)

x

Pravna oblika (Legal form)

x

Institucionalni sektor
(Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionalni sektor,
podrobnosti (Institutional
sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionalni sektor,
obvladovanje (Institutional
sector control)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Skupina zavarovanja
(Collateral group)

x

Oznaka NACE (NACE code)
Geografska lokacija
(Geographic location) (NUTS)
Oznaka CNS (Flag CCP)

x
x
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Statistika
postavk
Baza podatkov
Centralizirana
Zakladniški
Subjekti,
bilance stanja
statistike imetij
Uredba (EU)
baza vred
pomembni za sistem (Treasury
posameznih
vrednostnih
št. 1333/2014
Management
upravljanje
MFI in
nostnih papi
papirjev
(ECB/2014/48)
System)
zavarovanja
obrestnih mer
rjev (CSDB)
(SHSDB) (a)
posameznih
MFI (iBSI-iMIR)

Skupna zbirka
podrobnih
analitičnih
podatkov
o kreditih
(AnaCredit) (b)

Zahteve za poročanje
(Reporting requirements)

x

Računovodski okvir
(Accounting Framework)

x

Skupno število zaposlenih
(Total employment)

x

Skupna bilanca stanja (Total
balance sheet)

x

Velikost podjetja (Enterprise
size)

x

Letni promet (Annual
turnover)

x

Status pravnih postopkov
(Status of legal proceedings)

x

Datum ustanovitve (Birth
date)

x

x

x

x

x

x

x

Datum prenehanja (Closure
date)

x

x

x

x

x

x

x

Oznaka „IsInactive“ (Flag
„IsInactive“)

x

x

x

x

x

x

Razmerja (Relationships)
— Razmerje lastništva
(Ownership relation)

x

— Razmerje podružnice
(Branch relation)

x

Povezava (Link)
— s sedežem (to
headquarter)

x

x

— z neposredno
obvladujočo nadrejeno
osebo (to direct controlling
parent)

x

x

— s končno obvladujočo
nadrejeno osebo (to
ultimate controlling parent)

x

x

— z družbo za upravljanje
(to management company)

x

(a) Seznam obveznih atributov za ustrezne vloge nasprotnih strank v SHSDB je določen v ustreznih pravnih aktih.
(b) Seznam obveznih atributov za posamezno nasprotno stranko AnaCredit je odvisen od njene vloge (posojilojemalec, garant itd.), rezidenčnosti (v po
ročevalski državi članici/zunaj nje) in datuma, ko je bilo posojilo odobreno, kakor je določeno v ustreznih pravnih aktih.
(*) Oznaka LEI ali, če ni na voljo, nacionalne identifikacijske oznake se morajo zagotoviti kot obvezni atributi.

