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(Rezolucje, zalecenia i opinie) 

ZALECENIA 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej bazy danych 
o papierach wartościowych 

(EBC/2012/22) 

(2012/C 339/01) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
art. 5 ust. 1 i art. 34 ust. 1 tiret trzecie, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 
23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycz
nych przez Europejski Bank Centralny ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Scentralizowana baza danych o papierach wartościowych 
(SBDPW) jest pojedynczą infrastrukturą technologii infor
macyjnej prowadzoną wspólnie przez członków Europej
skiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), w tym 
krajowe banki centralne (KBC) państw członkowskich 
spoza strefy euro, które dobrowolnie uczestniczą 
w prowadzeniu SBDPW. W SBDPW przechowuje się 
dane zgodnie z metodą „pozycja po pozycji”, w szczegól
ności dane dotyczące papierów wartościowych, ich 
emitentów i cen. 

(2) Dane pozyskuje się z różnych źródeł, w tym od 
członków ESBC, niektórych komercyjnych podmiotów 
dostarczających dane, z domeny publicznej i źródeł 
administracyjnych, a następnie przekazuje się do SBDPW. 
Istnieje jednak ryzyko, że takie dane wejściowe mogę być 
niedokładne lub niekompletne. System SBDPW jest 
w stanie korygować częściowo niespójne dane z różnych 
źródeł i wykrywać dane niepełne lub brak danych. Auto
matycznie łączy on dane wejściowe z różnych pokrywa
jących się źródeł w pojedynczym, możliwie kompletnym 
i wysokiej jakości rekordzie. 

(3) Oceny ogólnej jakości danych w SBDPW można 
dokonać jedynie na poziomie danych wyjściowych, nie 

zaś na poziomie pojedynczych zbiorów danych wejścio
wych. W celu zapewnienia kompletności, poprawności 
i spójności danych wyjściowych wytyczne EBC/ 
2012/21 w sprawie systemu zarządzania jakością danych 
na potrzeby scentralizowanej bazy danych o papierach 
wartościowych ( 2 ) określają system zarządzania jakością 
danych, który ma mieć zastosowanie do produktów – 
podzbioru danych wyjściowych, które mogą być wyko
rzystywane do tworzenia statystyk lub w innych celach. 

(4) Skuteczne stosowanie systemu zarządzania jakością 
danych SBDPW jest uzależnione od współpracy 
pomiędzy wszystkimi członkami ESBC uczestniczącymi 
w prowadzeniu SBDPW i od stosowania przez nich 
jednakowych standardów jakości. KBC spoza strefy euro 
uczestniczące w zarządzaniu SBDPW powinny przy 
stosowaniu systemu zarządzania jakości danych SBDPW 
współpracować ze sobą nawzajem, z KBC strefy euro 
i z EBC, zgodnie z wytycznymi EBC/2012/21, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE: 

I. Definicje 

Na potrzeby niniejszego zalecenia terminy „scentralizowana 
baza danych o papierach wartościowych (SBDPW)”, „zarzą
dzanie jakością danych” i „organy właściwe do zarządzania jako 
ścią danych” mają znaczenie nadane im w wytycznych 
EBC/2012/21. 

II. Przekazywanie informacji statystycznych 

Adresaci niniejszego zalecenia powinni stosować system zarzą
dzania jakością danych SBDPW i terminowo wypełniać 
obowiązki organów właściwych do zarządzania jakością danych 
określone w art. 2–12 wytycznych EBC/2012/21.
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( 1 ) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8. 
( 2 ) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europej

skiej.



III. Postanowienia końcowe 

Niniejsze zalecenie adresowane jest do KBC państw członkowskich spoza strefy euro w zakresie, w jakim 
ma ono do nich zastosowanie. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 26 września 2012 r. 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC

PL C 339/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.11.2012


	Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych (EBC/2012/22) (2012/C 339/01)

