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PRIPOROČILA

EVROPSKA CENTRALNA BANKA
PRIPOROČILO EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 28. novembra 2013
o statistiki plačil
(ECB/2013/44)
(2014/C 5/01)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti člena 5.1 in tretje alinee
člena 34.1 Statuta,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne
23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani
Evropske centralne banke (1) in zlasti člena 8(5) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 2533/98 določa, da se stati
stične informacije lahko zbirajo na področju statistike
plačil in plačilnih sistemov. ECB je z Uredbo (EU) št.
1409/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/43) (2)
vzpostavila okvir za zbiranje statističnih podatkov o
plačilih, ki jih potrebuje za izpolnjevanje svojih nalog,
od ponudnikov plačilnih storitev, izdajateljev elektron
skega denarja in upravljavcev plačilnih sistemov. Ti
podatki so bistveni za ugotavljanje in spremljanje gibanj
na trgih plačil v državah članicah in za nudenje pomoči
pri podpiranju nemotenega delovanja plačilnih sistemov.
Nacionalne centralne banke (NCB) držav članic, katerih
valuta ni euro, ki sodelujejo v okviru za zbiranje stati
stičnih podatkov o plačilih, bi morale pri uporabi tega
okvira skladno z Uredbo (EU) št. 1409/2013
(ECB/2013/43) sodelovati med seboj, z NCB držav članic,
katerih valuta je euro, in z ECB –

(1) UL L 318, 27.11.1998, str. 8.
(2) Uredba (EU) št. 1409/2013 Evropske centralne banke z dne
28. novembra 2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (UL L 352,
24.12.2013, str. 18).

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

I. Opredelitev pojmov
V tem priporočilu imajo pojmi „ponudnik plačilnih storitev“,
„izdajatelj elektronskega denarja“ in „upravljavec plačilnega
sistema“ enak pomen kot v Uredbi (EU) št. 1409/2013
(ECB/2013/43).
II. Zagotavljanje statističnih informacij
Naslovniki tega priporočila bi morali uporabljati določbe
Uredbe (EU) št. 1409/2013 (ECB/2013/43), ki so naslovljene
na NCB.
III. Končna določba
To priporočilo je naslovljeno na NCB držav članic, katerih
valuta ni euro, v primeru, da sodelujejo v okviru za zbiranje
statističnih podatkov o plačilih znotraj ESCB, vzpostavljenem z
Uredbo (EU) št. 1409/2013 (ECB/2013/43).
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