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AANBEVELINGEN

EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 2 augustus 2016
betreffende het gegevenskwalteitbeheerkader voor statistieken inzake aangehouden effecten
(ECB/2016/24)
(2016/C 297/01)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name
artikel 5.1 en artikel 34.1, derde streepje,
Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van
statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1),
Overwegende:
(1)

Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank (ECB/2012/24) (2) bepaalt dat in een eurogebied
lidstaat ingezetene informatieplichtigen posities, transacties en, indien beschikbaar, overige volumemutaties van
door hen effectgewijs aangehouden effecten moeten rapporteren. Nationale centrale banken (NCB’s) van euroge
biedlidstaten moeten deze gegevens indelen en aggregeren.

(2)

De algehele kwaliteit van de gegevens betreffende aangehouden effecten moet worden beoordeeld op inputgege
vensniveau (afzonderlijke effecten), alsook op outputgegevensniveau (afzonderlijke en geaggregeerde). Ter verzeke
ring van de volledigheid, accuratesse en consistentie van statistieken inzake aangehouden effecten stelt Richtsnoer
ECB/2013/7 van de Europese Centrale Bank (3) een gegevenskwaliteitbeheerkader (DQM) voor die statistieken vast.

(3)

Het DQM-kader zet de verantwoordelijkheden van de eurogebied-NCB’s uiteen voor de kwaliteit van outputgege
vens inzake aangehouden effecten en, indien toepasselijk, de verantwoordelijkheden van de beheerders van de
Securities Holdings Statistics Database (hierna de „SHSDB” genoemd), d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en
de Deutsche Bundesbank, van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB).

(4)

Om consistente kwaliteit te verzekeren, moeten alle aan de ECB rapporterende deelnemende ESCB-leden binnen
het kader van de SHSDB dezelfde DQM-normen volgen. Bovendien zijn niet-eurogebied NCB’s het best geplaatst
om een DQM inzake gegevens uit te voeren die verband houden met in hun respectieve lidstaten ingezeten beleg
gers. Enerzijds wordt onderkend dat door de ECB vastgestelde richtsnoeren geen verplichtingen kunnen opleggen
aan niet-eurogebied NCB’s, anderzijds is artikel 5 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken van
toepassing op eurogebied NCB’s en niet-eurogebied NCB’s. Niet-eurogebied NCB’s die binnen het SHSDB-kader
gegevens aan de ECB rapporteren, moeten derhalve maatregelen uiteenzetten en implementeren die zij dienstig
achten voor de uitvoering van het DQM overeenkomstig Richtsnoer ECB/2013/7. Niet-eurogebied NCB’s moeten
voor de toepassing van het DQM-kader overeenkomstig dat richtsnoer samenwerken, met eurogebied NCB’s
samenwerken en met de ECB samenwerken,

(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
(2) Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden
effecten (ECB/2012/24) (PB L 305 van 1.11.2012, blz. 6).
(3) Richtsnoer ECB/2013/7 van de Europese Centrale Bank van 22 maart 2013 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten
(PB L 125 van 7.5.2013, blz. 17).
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HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

Binnen het kader van deze aanbeveling hebben de termen „statistieken inzake aangehouden effecten” en „DQM” dezelfde
betekenis als in Richtsnoer ECB/2013/7.
De geadresseerden van deze aanbeveling moeten het DQM-kader voor statistieken inzake aangehouden effecten, zoals
uiteengezet in artikel 11, lid 3 tot en met 6, van Richtsnoer ECB/2013/7 toepassen en tijdig samenwerken met de
SHSDB-beheerders.
Deze aanbeveling is gericht tot NCB’s van niet-eurogebiedlidstaten die binnen het SHSDB-kader gegevens aan de ECB
rapporteren.
Gedaan te Frankfurt am Main, 2 augustus 2016.

De president van de ECB
Mario DRAGHI

