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IETEIKUMI

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS
(2016. gada 2. augusts)
par vērtspapīru turējumu statistikas datu kvalitātes pārvaldības regulējumu
(ECB/2016/24)
(2016/C 297/01)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1. pantu un
34.1. panta trešo ievilkumu,
ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic
Eiropas Centrālā banka (1),
tā kā:
(1)

Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) (2) noteikts, ka pārskatu sniedzēji, kuri ir euro
zonas dalībvalsts rezidenti, sniedz pārskatus individuālu vērtspapīru līmenī par atlikumiem, darījumiem un, ja
iespējams, citām to turējumā esošo vērtspapīru apjoma pārmaiņām. Dalībvalstu, kuras valūta ir euro, nacionālo
centrālo banku (NCB) pienākums ir šos datus klasificēt un apkopot.

(2)

Vērtspapīru turējumu datu vispārējā kvalitāte jānovērtē ievaddatu (individuālu vērtspapīru) līmenī, kā arī izvaddatu
(individuālu un kopsavilkuma) līmenī. Lai nodrošinātu vērtspapīru turējumu statistikas pilnīgumu, precizitāti un
konsekvenci, Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2013/7 (3) nosaka šādas statistikas datu kvalitātes pār
valdības (DKP) regulējumu.

(3)

DKP regulējums nosaka euro zonas NCB atbildību par vērtspapīru turējumu izvaddatu kvalitāti un attiecīgos gadī
jumos Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) Vērtspapīru turējumu statistikas datubāzes (turpmāk – “VTSDB”)
operatoru, t. i., Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Deutsche Bundesbank atbildību.

(4)

Lai konsekventi nodrošinātu kvalitāti, visi iesaistītie ECBS dalībnieki, kuri ECB sniedz datus VTSDB vajadzībām,
ievēro vienādus DKP standartus. Turklāt ārpus euro zonas NCB ir vislabākajā situācijā, lai veiktu DKP attiecībā uz
datiem, kas saistīti ar ieguldītājiem, kuri ir to attiecīgo dalībvalstu rezidenti. Atzīstot, ka ECB pieņemtās pamatnos
tādnes neuzliek pienākumus ārpus euro zonas NCB, Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas
Statūtu 5. pants attiecas gan uz euro zonas, gan ārpus euro zonas NCB. Ārpus euro zonas NCB, kuras ECB sniedz
datus VTSDB vajadzībām, tādēļ būtu jāparedz un jāievieš visi pasākumi, kurus tās uzskata par nepieciešamiem, lai
veiktu DKP saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2013/7. Ārpus euro zonas NCB būtu jāsadarbojas savā starpā, ar euro
zonas NCB un ECB, piemērojot DKP regulējumu saskaņā ar minēto pamatnostādni,
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IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

Šajā ieteikumā terminiem “vērtspapīru turējumu statistika” un “DKP” ir Pamatnostādnē ECB/2013/7 noteiktā nozīme.
Šī ieteikuma adresātiem būtu jāpiemēro vērtspapīru turējumu statistikas DKP regulējums, kas noteikts Pamatnostādnes
ECB/2013/7 11. panta 3.–6. punktā un savlaicīgi jāsadarbojas ar VTSDB operatoriem.
Šis ieteikums ir adresēts ārpus euro zonas dalībvalstu NCB, kuras ECB sniedz datus VTSDB vajadzībām.
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