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ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 2 август 2016 година
относно рамката за управление на качеството на статистическите данни за държани ценни книжа
(ЕЦБ/2016/24)
(2016/C 297/01)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,
и по-специално член 5.1 и член 34.1, трето тире от него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа
информация от Европейската централна банка (1),
като има предвид, че:
(1)

В Регламент (ЕС) № 1011/2012 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2012/24) (2) е предвидено, че отчетните
единици, които са резиденти на държава членка от еврозоната, трябва да отчитат позиции, сделки и когато са
налице — други промени в обема на ценни книжа, които те държат, на база ценна книга по ценна книга. От
националните централни банки (НЦБ) на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се изисква да класи
фицират и агрегират тези данни.

(2)

Цялостното качество на данните за държаните ценни книжа трябва да бъде оценявано на равнището на входящите
данни (за индивидуални ценни книжа), както и на изходните (индивидуални и агрегирани) данни. С цел да се
гарантира пълнотата, точността и съгласуваността на статистическите данни за държани ценни книжа, с Насоки
ЕЦБ/2013/7 на Европейската централна банка (3) беше установена рамка за управление на качеството на данните
(УКД) за тези статистически данни.

(3)

Рамката за УКД определя отговорностите на НЦБ от еврозоната относно качеството на изходните данни за държани
ценни книжа и ако е приложимо — на операторите на базата данни за статистика за държани ценни книжа (нари
чана по-долу „БДСДЦК“) на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), т.е. Европейската централна банка
(ЕЦБ) и Deutsche Bundesbank.

(4)

С цел да се гарантира непрекъснато качеството, всички участващи членове на ЕСЦБ, които отчитат данни към ЕЦБ
за целите на БДСДЦК, следва да прилагат еднакви стандарти за УКД. Освен това НЦБ извън еврозоната най-добре
могат да извършват УКД на данните, свързани с инвеститори, които са резиденти в съответните им държави членки.
Въпреки че се признава, че приетите от ЕЦБ насоки не могат да възлагат никакви задължения на НЦБ извън еврозо
ната, член 5 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка се при
лага както спрямо НЦБ от еврозоната, така и спрямо НЦБ извън еврозоната. Поради това НЦБ извън еврозоната,
които отчитат данни към ЕЦБ за целите на БДСДЦК, следва да определят и изпълнят всички мерки, които счетат за
подходящи, за да извършват УКД в съответствие с Насоки ЕЦБ/2013/7. НЦБ извън еврозоната следва да си сътруд
ничат помежду си, с НЦБ от еврозоната и с ЕЦБ при прилагането на рамката за УКД в съответствие със същите
насоки,

(1) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.
(2) Регламент (ЕС) № 1011/2012 на Европейската централна банка от 17 октомври 2012 г. относно статистически данни за държани
ценни книжа (ЕЦБ/2012/24) (ОВ L 305, 1.11.2012 г., стр. 6).
(3) Насоки ЕЦБ/2013/7 на Европейската централна банка от 22 март 2013 г. относно статистически данни за държани ценни книжа
(ОВ L 125, 7.5.2013 г., стр. 17).
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ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

За целите на настоящата препоръка термините „статистически данни за държани ценни книжа“ и „УКД“ имат същото
значение като тези, определени в Насоки ЕЦБ/2013/7.
Адресатите на настоящата препоръка следва да прилагат рамката за УКД спрямо статистическите данни за държани ценни
книжа, установена в член 11, параграфи 3—6 от Насоки ЕЦБ/2013/7, и да съдействат своевременно на операторите на
БДСДЦК.
Адресати на настоящата препоръка са НЦБ на държавите членки извън еврозоната, които отчитат данни към ЕЦБ за
целите на БДСДЦК.
Съставено във Франкфурт на Майн на 2 август 2016 година.

Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

