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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 2ας Αυγούστου 2016
σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας δεδομένων όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για τις
διακρατήσεις τίτλων
(ΕΚΤ/2016/24)
(2016/C 297/01)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 5.1 και την τρίτη περίπτωση του άρθρου 34.1,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατι
στικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT/2012/24) (2) προβλέπει την υποχρέωση
των μονάδων παροχής στοιχείων που είναι κάτοικοι κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ να παρέχουν στοιχεία ανά τίτλο
για τις θέσεις, τις συναλλαγές και, εφόσον είναι διαθέσιμα, για τις λοιπές μεταβολές του όγκου των τίτλων που διακρα
τούν. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ υποχρεούνται να προβαίνουν στην
ταξινόμηση και συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων.

(2)

Η εν γένει ποιότητα των δεδομένων για τις διακρατήσεις τίτλων πρέπει να αξιολογείται τόσο σε επίπεδο εισαγόμενων
δεδομένων (για μεμονωμένους τίτλους) όσο και σε επίπεδο εξαγόμενων δεδομένων (μεμονωμένων και συγκεντρωτικών).
Προς διασφάλιση της πληρότητας, ακρίβειας και συνοχής των στατιστικών στοιχείων για τις διακρατήσεις τίτλων η κατευ
θυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3) καθορίζει σχετικό πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας
δεδομένων (ΔΠΔ).

(3)

Το πλαίσιο ΔΠΔ καθορίζει τις αρμοδιότητες των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ όσον αφορά την ποιότητα των εξαγόμενων
δεδομένων για τις διακρατήσεις τίτλων και, κατά περίπτωση, των χειριστών της βάσης δεδομένων για τα στατιστικά στοι
χεία διακρατήσεων τίτλων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) (Securities Holdings Statistics
Database - SHSDB), δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Deutsche Bundesbank.

(4)

Προς διασφάλιση σταθερής ποιότητας όλα τα συμμετέχοντα μέλη του ΕΣΚΤ που υποβάλλουν δεδομένα στην ΕΚΤ για
τους σκοπούς της SHSDB θα πρέπει να ακολουθούν τα ίδια πρότυπα ΔΠΔ. Επιπλέον, οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ είναι οι
καταλληλότερες να προβαίνουν σε ΔΠΔ όσον αφορά δεδομένα που αφορούν επενδυτές οι οποίοι κατοικούν στα οικεία
κράτη μέλη. Ενώ αναγνωρίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η ΕΚΤ δεν είναι δυνατό να επιβάλλουν υπο
χρεώσεις σε ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ, το άρθρο 5 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εφαρμόζεται τόσο στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ όσο και στις ΕθνΚΤ εκτός
ζώνης ευρώ. Επομένως, οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που υποβάλλουν δεδομένα στην ΕΚΤ για τους σκοπούς της SHSDB
θα πρέπει να αναφέρουν και να εφαρμόζουν όλα τα μέτρα που θεωρούν κατάλληλα για τους σκοπούς της ΔΠΔ σύμφωνα
με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7. Ως εκ τούτου, οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ θα πρέπει να συνεργάζονται
μεταξύ τους, με τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και με την ΕΚΤ κατά την εφαρμογή του πλαισίου ΔΠΔ σύμφωνα με την
εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή,

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(2) Κανονισμός (EE) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για
τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2012/24) (ΕΕ L 305 της 1.11.2012, σ. 6).
(3) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Μαρτίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις
διακρατήσεις τίτλων (ΕΕ L 125 της 7.5.2013, σ. 17).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης οι όροι «στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων» και «διαχείριση ποιότητας
δεδομένων» (ΔΠΔ) έχουν την ίδια έννοια με εκείνη των αντίστοιχων όρων της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/7.
Οι αποδέκτες της παρούσας σύστασης θα πρέπει να εφαρμόζουν το πλαίσιο ΔΠΔ στα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις
τίτλων του άρθρου 11 παράγραφοι 3 έως 6 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/7 και να συνεργάζονται με τους χειριστές
της SHSDB έγκαιρα.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ που υποβάλλουν δεδομένα
στην ΕΚΤ για τους σκοπούς της SHSDB.
Φρανκφούρτη, 2 Αυγούστου 2016.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

