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SUOSITUKSET

EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,
annettu 2 päivänä elokuuta 2016,
arvopaperien omistusta koskevien tilastotietojen laadunvalvontakehyksestä
(EKP/2016/24)
(2016/C 297/01)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen
5.1 artiklan ja 34.1 artiklan kolmannen luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neu
voston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) (2) mukaan euroalueeseen kuuluvassa
jäsenvaltiossa olevien tiedonantajien on raportoitava arvopaperikohtaisesti tiedot omistamiensa arvopaperien posi
tioista ja taloustoimista ja, mikäli ne ovat saatavissa, tiedot muista volyymin muutoksista. Sellaisten jäsenvaltioiden
kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, on luokiteltava ja aggregoitava tällaiset tiedot.

(2)

Arvopaperien omistusta koskevien tietojen kokonaislaatua on arvioitava sekä syöttötietojen (yksittäisiä arvopape
reita koskevien tietojen) tasolla että lopputietojen (sekä yksittäisiä arvopapereita koskevien että aggregoitujen tieto
jen) tasolla. Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa EKP/2013/7 (3) vahvistetaan arvopaperien omistusta koskevien
tilastotietojen laadunvalvontakehys näiden tilastojen kattavuuden, oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden
varmistamiseksi.

(3)

Tietojen laadunvalvontakehyksessä vahvistetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien vastuut arvopaperien
omistusta koskevien lopputietojen laadusta ja tarvittaessa Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) arvopaperien
omistusta koskevien tilastojen tietokannan (jäljempänä ’SHSDB’) operaattorien eli Euroopan keskuspankin (EKP) ja
Deutsche Bundesbankin vastuut.

(4)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen laatutaso, kaikkien EKPJ:n jäsenten, jotka raportoivat tietoja EKP:lle
SHSDB:tä varten, pitäisi noudattaa samoja tietojen laadunvalvontastandardeja. Lisäksi euroalueen ulkopuoliset kan
salliset keskuspankit kykenevät parhaiten huolehtimaan tietojen laadunvalvonnasta niiden jäsenvaltioissa oleviin
sijoittajiin liittyvien tietojen osalta. Vaikka EKP:n hyväksymillä suuntaviivoilla ei voida asettaa velvollisuuksia euroa
lueen ulkopuolisille kansallisille keskuspankeille, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin
perussäännön 5 artiklaa sovelletaan sekä euroalueeseen kuuluviin että euroalueen ulkopuolisiin kansallisiin keskus
pankkeihin. Euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien, jotka raportoivat tietoja EKP:lle SHSDB:tä var
ten, pitäisi siksi laatia ja panna täytäntöön kaikki asianmukaisiksi katsomansa toimenpiteet tietojen laadunvalvon
nan suorittamiseksi suuntaviivojen EKP/2013/7 mukaisesti. Euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien
tulisi tehdä yhteistyötä keskenään, euroalueen kansallisten keskuspankkien ja EKP:n kanssa tietojen laadunvalvon
nan kehyksen soveltamisessa kyseisten suuntaviivojen mukaisesti,

(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012, arvopaperien omistusta koskevista tilas
toista (EKP/2012/24) (EUVL L 305, 1.11.2012, s. 6).
(3) Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2013/7, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2013, arvopaperien omistusta koskevista tilas
toista (EUVL L 125, 7.5.2013, s. 17).
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ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

Tässä suosituksessa tarkoitetaan käsitteillä ”arvopaperien omistusta koskevat tilastot” ja ”tietojen laadunvalvonta” samaa
kuin suuntaviivoissa EKP/2013/7.
Niiden, joille tämä suositus on osoitettu, tulisi soveltaa suuntaviivojen EKP/2013/7 11 artiklan 3–6 kohdassa vahvistet
tua arvopaperien omistusta koskevien tilastotietojen laadunvalvontakehystä ja tehdä viipymättä yhteistyötä SHSDB:n
operaattorien kanssa.
Tämä suositus on osoitettu euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, jotka ilmoittavat tietoja
EKP:lle SHSDB:tä varten.
Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä elokuuta 2016.
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