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REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION
av den 2 augusti 2016
om regelverket för kvalitetssäkring av statistik om värdepappersinnehav
(ECB/2016/24)
(2016/C 297/01)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5.1 och
artikel 34.1 tredje strecksatsen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insam
ling av statistiska uppgifter (1), och
av följande skäl:
(1)

I Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) (2) föreskrivs att uppgiftslämnare som
har sin hemvist i en medlemsstat i euroområdet ska rapportera poster, transaktioner samt, om möjligt, andra
volymförändringar i de värdepapper som de innehar, värdepapper för värdepapper. De nationella centralbankerna
i de medlemsstater som har euron som valuta ska klassificera och aggregera dessa uppgifter.

(2)

Den samlade kvaliteten på uppgifterna om värdepappersinnehav måste granskas både på nivån ingående uppgifter
(individuella värdepapper) och på nivån utgående uppgifter (såväl individuella som aggregerade värdepapper). För
att säkerställa att statistiken om värdepappersinnehav är fullständig, korrekt och konsistent upprättas genom Euro
peiska centralbankens riktlinje ECB/2013/7 (3) ett regelverk för kvalitetssäkring (DQM) av sådan statistik.

(3)

Regelverket för kvalitetssäkring anger vilket ansvar som åligger de nationella centralbankerna i euroområdet i fråga
om kvaliteten på utgående uppgifter om värdepappersinnehav samt, i tillämpliga fall, vilket ansvar som åligger
operatörerna av Europeiska centralbankssystemets databas med statistik om värdepappersinnehav (nedan kallad
SHSDB), dvs. Europeiska centralbanken och Deutsche Bundesbank.

(4)

För att säkerställa en enhetlig kvalitet bör alla ECBS-medlemmar som rapporterar uppgifter till ECB för SHSDB
tillämpa samma DQM-standarder. Dessutom är nationella centralbanker utanför euroområdet bäst lämpade att utföra
kvalitetssäkringen av sådana uppgifter som avser investerare med hemvist i deras medlemsstat. Även om de riktlinjer
som ECB utfärdar inte får medföra några skyldigheter för nationella centralbanker utanför euroområdet, är artikel 5
i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken tillämplig på såväl euroområdets
nationella centralbanker som nationella centralbanker utanför euroområdet. Med anledning av detta bör de nationella
centralbanker utanför euroområdet som rapporterar uppgifter till ECB inom ramen för SHSDB beskriva och genom
föra alla de åtgärder som de anser lämpliga för att kvalitetssäkra dessa uppgifter i enlighet med riktlinje ECB/2013/7.
Centralbanker i medlemsstater utanför euroområdet bör samarbeta sinsemellan, med centralbankerna i euroområdet
samt med ECB för att tillämpa regelverket för kvalitetssäkring i enlighet med den riktlinjen.

(1) EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav
(ECB/2012/24) (EUT L 305, 1.11.2012, s. 6).
(3) Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2013/7 av den 22 mars 2013 om statistik om värdepappersinnehav (EUT L 125, 7.5.2013,
s. 17).
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HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

I denna rekommendation ska termerna ”statistik om värdepappersinnehav” och ”kvalitetssäkring (DQM)” ha samma
innebörd som i riktlinje ECB/2013/7.
Denna rekommendations adressater bör tillämpa regelverket för kvalitetssäkring av statistik om värdepappersinnehav
som framgår av artikel 11.3–11.6 i riktlinje ECB/2013/7 och samarbeta med operatörerna av SHSDB inom angivna
tidsramar.
Denna rekommendation riktar sig till de nationella centralbanker i medlemsstater utanför euroområdet som rapporterar
uppgifter till ECB inom ramen för SHSDB.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 2 augusti 2016.
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