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DOPORUČENÍ

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 2. srpna 2016
o rámci řízení kvality údajů pro statistiku držby cenných papírů
(ECB/2016/24)
(2016/C 297/01)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5.1
a čl. 34.1 třetí odrážku tohoto statutu,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evrop
skou centrální bankou (1),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) (2) stanoví, že zpravodajské jednotky, které
jsou rezidenty v členském státě eurozóny, jsou povinny vykazovat pozice, transakce a jsou-li k dispozici, jiné
změny objemu cenných papírů, které drží, podle jednotlivých cenných papírů. Národní centrální banky členských
států, jejichž měnou je euro, jsou povinny tyto údaje klasifikovat a agregovat.

(2)

Celkovou kvalitu údajů o držbě cenných papírů je třeba posuzovat na úrovni vstupních údajů (údaje o jednotli
vých cenných papírech), jakož i na úrovni výstupních údajů (jak jednotlivé, tak agregované údaje). S cílem zajistit
úplnost, přesnost a konzistentnost statistiky držby cenných papírů stanoví obecné zásady Evropské centrální
banky ECB/2013/7 (3) rámec řízení kvality údajů této statistiky.

(3)

Rámec řízení kvality údajů vymezuje odpovědnost národních centrálních bank eurozóny za kvalitu výstupních
údajů o držbě cenných papírů a případně odpovědnost provozovatelů databáze statistiky držby cenných papírů
Evropského systému centrálních bank (ESCB) (dále jen „SHSDB“), tj. Evropské centrální banky (ECB) a Deutsche
Bundesbank.

(4)

V zájmu zajištění stálé kvality je zapotřebí, aby všichni zúčastnění členové ESCB, kteří ECB vykazují údaje pro
účely SHSDB, dodržovali stejné standardy řízení kvality údajů. Národní centrální banky mimo eurozónu mají navíc
nejlepší předpoklady provádět řízení kvality údajů ve vztahu k údajům týkajícím se investorů, kteří jsou rezidenty
v jejich příslušných členských státech. Přestože se uznává, že obecné zásady, které přijala ECB, nemohou ukládat
povinnosti národním centrálním bankám mimo eurozónu, článek 5 statutu Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky se vztahuje jak na národní centrální banky eurozóny, tak na národní centrální banky
mimo eurozónu. Národní centrální banky mimo eurozónu, které ECB vykazují údaje pro účely SHSDB, by proto
měly stanovit a provést veškerá opatření, která považují za vhodná pro zajištění řízení kvality údajů v souladu
s obecnými zásadami ECB/2013/7. Národní centrální banky mimo eurozónu by měly při uplatňování rámce řízení
kvality údajů v souladu s uvedenými obecnými zásadami spolupracovat mezi sebou, s národními centrálními ban
kami eurozóny a s ECB,

(1) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24)
(Úř. věst. L 305, 1.11.2012, s. 6).
(3) Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2013/7 ze dne 22. března 2013 o statistice držby cenných papírů (Úř. věst. L 125,
7.5.2013, s. 17).
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PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

Pro účely tohoto doporučení mají pojmy „statistika držby cenných papírů“ a „řízení kvality údajů“ stejný význam jako
v obecných zásadách ECB/2013/7.
Adresáti tohoto doporučení by měli uplatňovat rámec řízení kvality údajů pro statistiku držby cenných papírů podle
čl. 11 odst. 3 až 6 obecných zásad ECB/2013/7 a včas spolupracovat s provozovateli SHSDB.
Toto doporučení je určeno národním centrálním bankám členských států mimo eurozónu, které ECB vykazují údaje pro
účely SHSDB.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 2. srpna 2016.

Prezident ECB
Mario DRAGHI

