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REKOMENDACIJOS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS
2013 m. lapkričio 28 d.
dėl mokėjimų statistikos
(ECB/2013/44)
(2014/C 5/01)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir
34 straipsnio 1 dalies trečią įtrauką,
atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statis
tinės informacijos (1), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalį,
kadangi:
(1)

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 2 straipsnio 1 dalis
numato, kad statistinė informacija gali būti renkama
mokėjimų ir mokėjimo sistemų statistikos srityje.
Europos
Centrinio
Banko
reglamentu
(ES)
Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) (2) ECB nustatė sistemą,
pagal kurią iš mokėjimo paslaugų teikėjų, elektroninių
pinigų išleidėjų ir mokėjimo sistemų operatorių būtų
renkama jo uždaviniams įgyvendinti reikalinga mokėjimų
statistika. Šie duomenys yra svarbūs nustatant valstybių
narių mokėjimo rinkų pokyčius ir juos stebint bei pade
dant skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą;
taikydami šią sistemą pagal Reglamentą (ES) Nr.
1409/2013 (ECB/2013/43), valstybių narių, kurių valiuta
yra ne euro, nacionaliniai centriniai bankai (NCB), kurie
dalyvauja mokėjimų statistikos rinkimo sistemoje, turėtų
bendradarbiauti tarpusavyje, su NCB, kurių valiuta yra
euro, ir su ECB,

(1) OL L 318, 1998 11 27, p. 8.
(2) 2013 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES)
Nr. 1409/2013 dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/43) (OL L 352,
2013 12 24, p. 18).

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

I. Apibrėžtys
Šioje rekomendacijoje apibrėžtys „mokėjimo paslaugų teikėjas“,
„elektroninių pinigų išleidėjas“ ir „mokėjimo sistemos operato
rius“ vartojamos kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1409/2013
(ECB/2013/43).
II. Statistinės informacijos teikimas
Šios rekomendacijos adresatai turėtų taikyti Reglamento (ES)
Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) nuostatas, skirtas NCB.
III. Baigiamoji nuostata
Ši rekomendacija, kiek ją įmanoma taikyti, yra taikoma valstybių
narių, kurių valiuta yra ne euro, nacionaliniams centriniams
bankams (NCB), kurie dalyvauja ECBS mokėjimų statistikos
rinkimo sistemoje, nustatytoje Reglamentu (ES) Nr. 1409/2013
(ECB/2013/43).
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