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ODPORÚČANIA

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA
ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 2. augusta 2016
o rámci pre riadenie kvality údajov štatistiky držby cenných papierov
(ECB/2016/24)
(2016/C 297/01)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5.1
a článok 34.1 tretiu zarážku,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou cen
trálnou bankou (1),
keďže:
(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) (2) ustanovuje, že spravodajské jednotky,
ktoré sú rezidentmi v členskom state eurozóny, musia vykazovať stavy, transakcie, a ak sú k dispozícii, aj iné
zmeny v objeme cenných papierov, ktoré majú v držbe, podľa jednotlivých cenných papierov. Národné centrálne
banky členských štátov, ktorých menou je euro, sú povinné tieto údaje klasifikovať a agregovať.

(2)

Celkovú kvalitu údajov o držbe cenných papierov je potrebné posudzovať na úrovni vstupných údajov (údaje
o jednotlivých cenných papieroch), ako aj na úrovni výstupných údajov (jednotlivé, ako aj agregované údaje).
S cieľom zabezpečiť úplnosť, presnosť a súlad štatistiky držby cenných papierov ustanovuje usmernenie Európskej
centrálnej banky ECB/2013/7 (3) rámec pre riadenie kvality údajov (RKÚ) tejto štatistiky.

(3)

Rámec pre RKÚ ustanovuje zodpovednosť národných centrálnych bánk eurozóny za kvalitu výstupných údajov
o držbe cenných papierov a v prípade potreby zodpovednosť prevádzkovateľov databázy štatistiky držby cenných
papierov Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) (ďalej len „SHSDB“), t. j. Európskej centrálnej banky (ECB)
a Deutsche Bundesbank.

(4)

Všetci zúčastnení členovia ESCB, ktorí vykazujú ECB údaje na účely SHSDB, by mali za účelom zabezpečenia
dlhodobo vysokej kvality dodržiavať rovnaké štandardy pre RKÚ. Národné centrálne banky mimo eurozóny majú
okrem toho najlepšie predpoklady na výkon RKÚ v prípade údajov týkajúcich sa investorov, ktorí majú sídlo v ich
príslušných členských štátoch. Hoci sa uznáva, že usmerneniami prijatými ECB sa nemôžu ukladať žiadne
povinnosti národným centrálnym bankám mimo eurozóny, článok 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych
bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „Štatút ESCB“) sa vzťahuje tak na národné centrálne banky eurozóny,
ako aj mimo nej. Národné centrálne banky mimo eurozóny, ktoré vykazujú ECB údaje na účely SHSDB, by preto
mali stanoviť a vykonať všetky opatrenia, ktoré považujú za vhodné za účelom výkonu RKÚ v súlade s usmerne
ním ECB/2013/7. Národné centrálne banky mimo eurozóny by mali pri uplatňovaní rámca pre RKÚ v súlade
s uvedeným usmernením spolupracovať navzájom, s národnými centrálnymi bankami eurozóny a s ECB,

(1) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1011/2012 zo 17. októbra 2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24)
(Ú. v. EÚ L 305, 1.11.2012, s. 6).
(3) Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2013/7 z 22. marca 2013 o štatistike držby cenných papierov (Ú. v. EÚ L 125, 7.5.2013,
s. 17).
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PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Na účely tohto odporúčania majú pojmy „štatistika držby cenných papierov“ a „RKÚ“ rovnaký význam ako v usmernení
ECB/2013/7.
Adresáti tohto odporúčania by mali uplatňovať rámec pre RKÚ štatistiky držby cenných papierov ustanovený
v článku 11 ods. 3 až 6 usmernenia ECB/2013/7 a efektívne spolupracovať s prevádzkovateľmi SHSDB.
Toto odporúčanie je určené národným centrálnym bankám členských štátov mimo eurozóny, ktoré vykazujú ECB údaje
na účely SHSDB.
Vo Frankfurte nad Mohanom 2. augusta 2016

Prezident ECB
Mario DRAGHI

