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ZALECENIA

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby statystyki inwestycji w papiery 
wartościowe

(EBC/2016/24)

(2016/C 297/01)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
jego 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 staty
stycznych przez Europejski Bank Centralny (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24) (2) stanowi, iż podmioty 
sprawozdające państw członkowskich strefy euro muszą przekazywać dane dotyczące pozycji, transakcji i, jeśli są 
one dostępne, dane dotyczące pozostałych zmian wolumenu posiadanych papierów wartościowych zgodnie 
z metodą „papier po papierze”. Krajowe banki centralne (KBC) państw członkowskich, których walutą jest euro, są 
zobowiązane do dokonania klasyfikacji i agregacji tych danych.

(2) Ogólna jakość danych dotyczących inwestycji w papiery wartościowe powinna zostać poddana ocenie na pozio
mie danych wejściowych (dotyczących poszczególnych papierów wartościowych), jak również danych wyjściowych 
(zarówno indywidualnych, jak i zagregowanych). Dla zapewnienia kompletności, dokładności i spójności statystyki 
inwestycji w papiery wartościowe wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/7 (3) określają ramy 
zarządzania jakością tych danych (DQM).

(3) Ramy DQM określają zakres odpowiedzialności KBC strefy euro za jakość danych wyjściowych dotyczących inwe
stycji w papiery wartościowe oraz, o ile ma to zastosowanie, zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących 
bazę danych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) o inwestycjach w papiery wartościowe (zwaną 
dalej „SHSDB”), tj. Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Deutsche Bundesbank.

(4) Celem zapewnienia stałej wysokiej jakości danych wszyscy uczestniczący członkowie ESBC przekazujący EBC dane 
na potrzeby SHSDB powinni przestrzegać tych samych standardów DQM. Ponadto KBC spoza strefy euro są 
w najbardziej dogodnej sytuacji, aby zarządzać jakością danych w odniesieniu do danych związanych z inwesto
rami będącymi rezydentami ich państw członkowskich. Pomimo, iż wytyczne przyjmowane przez EBC nie mogą 
być źródłem obowiązków dla KBC spoza strefy euro, art. 5 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych 
i Europejskiego Banku Centralnego stosuje się zarówno do KBC strefy euro, jak i KBC spoza strefy euro. KBC 
spoza strefy euro przekazujące dane EBC na potrzeby SHSDB powinny zatem opracować i wdrożyć środki, które 
uznają za stosowne w celu prowadzenia DQM zgodnie z wytycznymi EBC/2013/7. KBC spoza strefy euro 
powinny przy stosowaniu DQM współpracować ze sobą nawzajem, z KBC strefy euro i z EBC, zgodnie z tymi 
wytycznymi,

(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.
(2) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1011/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie statystyki inwestycji 

w papiery wartościowe (EBC/2012/24) (Dz.U. L 305 z 1.11.2012, s. 6).
(3) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/7 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery warto

ściowe (Dz.U. L 125 z 7.5.2013, s. 17).
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Na potrzeby niniejszego zalecenia terminy „statystyka inwestycji w papiery wartościowe” oraz „zarządzanie jakością 
danych (DQM)” mają znaczenie nadane im w wytycznych EBC/2013/7.

Adresaci niniejszego zalecenia powinni wdrożyć ramy DQM dla statystyki inwestycji w papiery wartościowe określone 
w art. 11 ust. 3 do 6 wytycznych EBC/2013/7 oraz współpracować terminowo z operatorami SHSDB.

Niniejsze zalecenie skierowane jest do KBC państw członkowskich spoza strefy euro przekazujących EBC dane na 
potrzeby SHSDB.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 2 sierpnia 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC
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