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(Rezolucje, zalecenia i opinie) 

ZALECENIA 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie statystyki płatności 

(EBC/2013/44) 

(2014/C 5/01) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
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 statystycz
nych przez Europejski Bank Centralny ( 1 ), w szczególności art. 8 
ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 
stanowi, iż informacje statystyczne mogą być zbierane 
w zakresie statystyki płatności i systemów płatności. 
Rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 
nr 1409/2013 (EBC/2013/43) ( 2 ) EBC ustanowił ramy 
zbierania od dostawców usług płatniczych, emitentów 
pieniądza elektronicznego i operatorów systemów płat
ności statystyki płatności niezbędnej do wypełniania 
zadań EBC. Dane te są niezbędne do identyfikacji i moni
torowania rozwoju rynków płatniczych w państwach 
członkowskich oraz wspomagania promowania spraw
nego funkcjonowania systemów płatności. 

(2) Krajowe banki centralne (KBC) państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro i które uczestniczą w ramach 
zbierania statystyki płatności, powinny współpracować ze 
sobą nawzajem, z KBC państw członkowskich, których 
walutą jest euro oraz z EBC w stosowaniu tych ram 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1409/2013 
(EBC/2013/43), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE: 

I. Definicje 

Użyte w niniejszym rozporządzeniu terminy „dostawca usług 
płatniczych”, „emitent pieniądza elektronicznego” oraz „operator 
systemu płatności” mają znaczenie nadane tym terminom 
w rozporządzeniu (UE) nr 1409/2013 (EBC/2013/43). 

II. Przekazywanie informacji statystycznych 

Adresaci niniejszego zalecenia powinni stosować postanowienia 
adresowane do KBC, zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 
1409/2013 (EBC/2013/43). 

III. Postanowienia końcowe 

Niniejsze zalecenie jest adresowane, w odpowiednim zakresie, 
do KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro 
i które uczestniczą w ramach zbierania statystyki płatności 
w ESBC ustanowionych rozporządzeniem (UE) 
nr 1409/2013 (EBC/2013/43). 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 28 listopada 
2013 r. 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC
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( 1 ) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8. 
( 2 ) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 

nr 1409/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki 
płatności (EBC/2013/43) (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 18).
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