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EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 5.1 ja artikli 34.1
kolmandat taanet,
võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa
Keskpanga poolt (1)
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) (2) sätestab euroala liikmesriigi residendist and
meesitajale kohustuse esitada andmed tema poolt hallatavate väärtpaberite positsioonide ja tehingute kohta ning
kohastel juhtudel muude mahumuutuste kohta väärtpaberite kaupa. Asjaomaste andmete liigitamise ja agregeeri
mise kohustus on eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankadel (RKPd).

(2)

Väärtpaberiosaluste andmete üldist kvaliteeti tuleb hinnata nii sisendandmete (üksikute väärtpaberite) kui ka väl
jundandmete (nii üksik- kui ka koondandmed) tasandil. Väärtpaberiosaluste statistika täielikkuse, täpsuse ja koos
kõla tagamiseks määratleb Euroopa Keskpanga suunis EKP/2013/7 (3) asjaomase statistika andmekvaliteedihalduse
(data quality management, DQM) raamistiku.

(3)

DQM raamistik sätestab euroala RKPde ning asjakohastel juhtudel Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) väärtpa
beriosaluste statistika andmebaasi (Securities Holdings Statistics Database, edaspidi SHSDB) haldajate, st Euroopa
Keskpanga (EKP) ja Deutsche Bundesbanki ülesanded väärtpaberiosaluste väljundandmete kvaliteedi tagamisel.

(4)

Järjepideva kvaliteedi tagamiseks peavad kõik osalevad EKPSi liikmed, kes esitavad EKP-le SHSDB andmeid, järgima
samu DQM standardeid. Lisaks saavad euroalavälistes liikmesriikides resideerivate investorite andmekvaliteedihal
dust parimal viisil teostada vastavate liikmesriikide RKPd. Kuigi tunnustatakse, et EKP poolt vastu võetud suunised
ei pane kohustusi euroalavälistele RKPdele, kohaldatakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga
põhikirja artiklit 5 nii euroala kui ka euroalaväliste RKPde suhtes. Euroalaväliste liikmesriikide RKPd, kes esitavad
EKP-le SHSDB andmeid, peaksid seetõttu määratlema ja rakendama nende hinnangul kohaseid meetmeid andmek
valiteedihalduse läbiviimiseks kooskõlas suunisega EKP/2013/7. Euroalaväliste liikmesriikide RKPd peaksid tegema
vastastikust koostööd euroala RKPde ja EKPga andmekvaliteedihalduse raamistiku kohaldamisel kooskõlas selle
suunisega,

(1) EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.
(2) Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1011/2012, 17. oktoober 2012, väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24) (ELT L 305,
1.11.2012, lk 6).
(3) Euroopa Keskpanga suunis EKP/2013/7, 22. märts 2013, väärtpaberiosaluste statistika kohta (ELT L 125, 7.5.2013, lk 17).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Käesolevas soovituses kasutatakse mõisteid „väärtpaberiosaluste statistika” ja „DQM” suunises EKP/2013/7 määratletud
tähenduses.
Käesoleva soovituse adressaadid peaksid kohaldama suunise EKP/2013/7 artikli 11 lõigetes 3 kuni 6 sätestatud väärtpa
beriosaluste statistika DQM raamistikku ja tegema SHSDB haldajatega õigeaegset koostööd.
Käesolev soovitus on adresseeritud euroalavälistele liikmesriikidele, kes esitavad EKP-le SHSDB andmeid.
Frankfurt Maini ääres, 2. august 2016
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