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az értékpapír-állományokról szóló statisztikák adatminőség-kezelési keretrendszeréről
(EKB/2016/24)
(2016/C 297/01)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1.
cikkére, illetve a 34.1. cikke harmadik francia bekezdésére,
tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK
tanácsi rendeletre (1),
mivel:
(1)

Az 1011/2012/EU európai központi banki rendelet (EKB/2012/24) (2) előírja, hogy az euroövezeti tagállamban
rezidens adatszolgáltatóknak értékpapíronként jelenteniük kell az állományukban lévő értékpapírok pozícióit,
tranzakcióit és – amennyiben rendelkezésre állnak – azok egyéb állományváltozását. Azon tagállamok nemzeti
központi bankjainak (NKB-k), amelyek pénzneme az euro, ezeket az adatokat osztályozniuk és összesíteniük kell.

(2)

Az értékpapír-állományokra vonatkozó adatok átfogó minőségét a bemeneti adatok (az egyes értékpapírok) és
a kimeneti (mind az egyedi, mind az összesített) adatok szintjén is értékelni kell. Az értékpapír-állományokra
vonatkozó statisztikák teljességének, pontosságának és következetességének biztosítására az EKB/2013/7 európai
központi banki iránymutatás (3) állapítja meg e statisztikák adatminőség-kezelési keretrendszerét.

(3)

Az adatminőség-kezelési keretrendszer határozza meg az euroövezeti NKB-k és adott esetben a Központi Bankok
Európai Rendszerének (KBER) Értékpapír-állomány Statisztikai Adatbázisa (a továbbiakban: Értékpapír-állomány
Statisztikai Adatbázis) üzemeltetőinek – azaz az Európai Központi Banknak (EKB) és a Deutsche Bundesbanknak –
értékpapír-állományokra vonatkozó kimeneti adatok minőségéért való felelősségét.

(4)

A minőség állandóságának biztosítása érdekében a KBER valamennyi részt vevő, az EKB-nak az Értékpapírállomány Statisztikai Adatbázis céljaira adatot szolgáltató tagjának azonos adatminőség-kezelési normákat kell
követnie. Emellett az euroövezeten kívüli NKB-k vannak a legmegfelelőbb helyzetben a tagállamukban rezidens
befektetőkre vonatkozó adatok tekintetében az adatminőség-kezelés elvégzéséhez. Noha elismert, hogy az EKB által
elfogadott iránymutatások nem írhatnak elő kötelezettségeket az euroövezeten kívüli NKB-k számára, a Központi
Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 5. cikke az euroövezeti és euroövezeten
kívüli NKB-kra egyaránt vonatkozik. Az EKB számára az Értékpapír-állomány Statisztikai Adatbázis céljaira adatot
szolgáltató euroövezeten kívüli NKB-knak ezért meg kell hozniuk és végre kell hajtaniuk minden olyan intézke
dést, amelyet az EKB/2013/7 iránymutatásnak megfelelő adatminőség-kezelés elvégzése érdekében helyénvalónak
tartanak. Az euroövezeten kívüli NKB-knak együtt kell működniük egymással, az euroövezeti NKB-kkal és az EKBvel az adatminőség-kezelési keretrendszer említett iránymutatásnak megfelelő alkalmazása során,

(1) HL L 318., 1998.11.27., 8. o.
(2) Az Európai Központi Bank 1011/2012/EU rendelete (2012. október 17.) az értékpapír-állományokról szóló statisztikákról
(EKB/2012/24) (HL L 305., 2012.11.1., 6. o.).
(3) Az Európai Központi Bank EKB/2013/7 iránymutatása (2013. március 22.) az értékpapír-állományokról szóló statisztikákról
(HL L 125., 2013.5.7., 17. o.).
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ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

Ezen ajánlás alkalmazásában az „értékpapír-állományokról szóló statisztikák” és az „adatminőség-kezelési keretrendszer”
fogalmak az EKB/2013/7 iránymutatásban meghatározott jelentéssel bírnak.
Ezen ajánlás címzettjeinek alkalmazniuk kell az adatminőség-kezelési keretrendszert az EKB/2013/7 iránymutatás
11. cikkének (3)–(6) bekezdéseiben meghatározott értékpapír-állományokról szóló statisztikákra, és a határidők betartá
sával együtt kell működniük az Értékpapír-állomány Statisztikai Adatbázis üzemeltetőivel.
Ennek az ajánlásnak a címzettjei az euroövezeten kívüli azon tagállamok NKB-i, amelyek az EKB számára az Értékpapírállomány Statisztikai Adatbázis céljára adatot szolgáltatnak.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. augusztus 2-án.

az EKB elnöke
Mario DRAGHI

