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AJÁNLÁSOK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA
(2013. november 28.)
a pénzforgalmi statisztikákról
(EKB/2013/44)
(2014/C 5/01)
AZ EURÓPAI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1. cikkére
és 34.1. cikke harmadik francia bekezdésére,
tekintettel az Európai Központi Bank általi statisztikai informá
ciógyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi
rendeletre (1), és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

I. Fogalommeghatározások
Ezen ajánlás alkalmazásában a „pénzforgalmi szolgáltató”, az
„elektronikuspénz-kibocsátó” és a „fizetésirendszer-üzemeltető”
kifejezések jelentése megegyezik az 1409/2013/EU rendeletben
(EKB/2013/43) foglaltakkal.
II. Statisztikai adatszolgáltatás

A 2533/98/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése előírja,
hogy adatokat lehet gyűjteni a pénzforgalomra és a fize
tési rendszerekre vonatkozó statisztikák területén. Az
Európai Központi Bank 1409/2013/EU rendelete (2)
(EKB/2013/43) által az EKB létrehozta a pénzforgalmi
szolgáltatóktól, elektronikuspénz-kibocsátóktól és a fize
tésirendszer-üzemeltetőktől történő, a feladatai ellátá
sához szükséges statisztikai adatok gyűjtésének keretrend
szerét. Ezek az adatok elengedhetetlenek a tagállami
pénzforgalmi piacokon bekövetkező fejlemények azono
sításához és figyelemmel kíséréséhez, valamint a fizetési
rendszerek zavartalan működése előmozdításának támo
gatásához.
Azon tagállami nemzeti központi bankjainak („NKB-k”),
amelyek pénzneme nem az euro, amelyek részt vesznek a
pénzforgalmi statisztikák gyűjtésének keretrendszerében,
ezen keretrendszer alkalmazása során együtt kell működ
niük egymással és azon tagállamok NKB-ival, amelyek
pénzneme az euro, illetve az EKB-val, összhangban az
1409/2013/EU (EKB/2013/43) rendelettel,

(1) HL L 318., 1998.11.27., 8. o.
(2) Az Európai Központi Bank 2013. november 28-i 1409/2013/EU
rendelete a pénzforgalmi statisztikákról (EKB/2013/43) (HL L 352.,
2013.12.24., 18. o.).

Ezen ajánlás címzettjeinek az 1409/2013/EU (EKB/2013/43)
rendeletben az NKB-khoz címzett rendelkezéseket kell alkalmaz
niuk.
III. Záró rendelkezés
Ennek az ajánlásnak a címzettjei azon tagállamok NKB-i,
amelyek pénzneme nem az euro, és amennyiben az alkalma
zandó, amelyek részt vesznek a pénzforgalmi statisztikák KBERen belüli gyűjtésének keretrendszerében az 1409/2013/EU
rendelettel (EKB/2013/43) létrehozott keretben.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. november 28-án.

az EKB elnöke
Mario DRAGHI

