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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 28ης Νοεμβρίου 2013
για τις στατιστικές πληρωμών
(ΕΚΤ/2013/44)
(2014/C 5/01)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

ΕΚΤ κατά την εφαρμογή του εν λόγω πλαισίου σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 (ΕΚΤ/2013/43),

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 5.1 και 34.1 τρίτη περίπτωση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλί
ου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το
άρθρο 8 παράγραφος 5,

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, οι όροι «πάροχος υπη
ρεσιών πληρωμών», «εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος» και «διαχειρι
στής συστημάτων πληρωμών» έχουν την ίδια έννοια με αυτή που
τους αποδίδεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013
(ΕΚΤ/2013/43).

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2533/98, μπορούν να συλλέγονται στατιστικές
πληροφορίες στον τομέα των στατιστικών πληρωμών και
συστημάτων πληρωμών. Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1409/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ/2013/43) (2) η ΕΚΤ θέσπισε πλαίσιο για τη συλλογή
των απαραίτητων για την εκπλήρωση των καθηκόντων της
στατιστικών στοιχείων πληρωμών από παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών, εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και διαχειριστές
συστημάτων πληρωμών. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά
για την επισήμανση και την παρακολούθηση των εξελίξεων
στις αγορές πληρωμών των κρατών μελών, καθώς και για την
παροχή συνδρομής όσον αφορά την προώθηση της ομαλής
λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών.
Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών
που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ και συμμετέχουν στο
πλαίσιο για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων πληρωμών θα
πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τις
ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και με την

(1) EE L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
της 28ης Νοεμβρίου 2013, για τις στατιστικές πληρωμών
(ΕΚΤ/2013/43) (EE L 352 της 24.12.2013, σ. 18).

I. Ορισμοί

II. Παροχή στατιστικών πληροφοριών
Οι αποδέκτες της παρούσας σύστασης θα πρέπει να εφαρμόζουν τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 (ΕΚΤ/2013/43)
που απευθύνονται στις ΕθνΚΤ.
III. Τελική διάταξη
Η παρούσα σύσταση απευθύνεται, στο βαθμό που τις αφορά, στις
ΕθνΚΤ των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ και οι
οποίες συμμετέχουν στο πλαίσιο για τη συλλογή στατιστικών στοι
χείων πληρωμών εντός του ΕΣΚΤ, το οποίο θεσπίστηκε με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 (ΕΚΤ/2013/43).

Φρανκφούρτη, 28 Νοεμβρίου 2013.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

