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Obvestilo za javnost Evropske centralne banke glede ustanovitve 
Odbora za plačila malih vrednosti v eurih 

19. december 2013 – Novi Odbor za plačila malih vrednosti v eurih bo okrepil upravljanje 

trga 

Evropska centralna banka (ECB) je danes najavila ustanovitev Odbora za plačila malih vrednosti v 

eurih (ERPB). Novi subjekt, ki bo nadomestil Svet enotnega območja plačil v eurih (SEPA), bo pomagal 

spodbujati razvoj integriranega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v eurih v Evropski 

uniji. 

Sestava, pristojnosti in pooblastila odbora ERPB bodo širši kot pri njegovem predhodniku. V odboru bosta 

stran povpraševanja (npr. potrošniki, trgovci na drobno in podjetja) in stran ponudbe (banke, plačilne 

institucije in institucije za izdajo elektronskega denarja) vsaka zastopani s po sedmimi člani (v primerjavi s 

po petimi člani za vsako stran v svetu SEPA). Poleg njih bo v odboru še pet predstavnikov nacionalnih 

centralnih bank euroobmočja in en predstavnik nacionalnih centralnih bank držav članic EU zunaj 

euroobmočja, ki se bodo izmenjevali po načelu rotacije. Odboru ERPB bo predsedovala ECB. Evropska 

komisija je povabljena, da se odboru pridruži kot opazovalka. 

»Plačila malih vrednosti so nepogrešljiva za realno gospodarstvo,« je povedal Benoît Cœuré, član 

Izvršilnega odbora ECB. »Integracija evropskega trga plačil malih vrednosti je logična posledica monetarne 

unije. Evropskim državljanom olajšuje vsakodnevno življenje ter spodbuja trgovanje, finančno integracijo in 

tržno konkurenčnost v Evropski uniji. 

ERPB bo v okviru svojega dela predvsem določal strateška vprašanja in delovne prednostne naloge 

(vključno s poslovnimi praksami, zahtevami in standardi) ter zagotavljal, da se obravnavajo. Svoje delo bo 

začel opravljati v času, ko se plačilni sektor pripravlja na končni datum za popolni prehod na kreditna 

plačila SEPA in direktne obremenitve SEPA v euroobmočju.  

Kljub temu navedeni prehod ne bo odpravil vseh problematičnih zadev v sektorju plačil malih vrednosti. Na 

številnih področjih, vključno s kartičnimi plačili in inovacijami, so namreč potrebna nadaljnja prizadevanja za 

integracijo. Za uspeh odbora ERPB bosta odločilna prispevek sodelujočih k njegovemu delu ter njihova 

prostovoljna zavezanost k upoštevanju in podpiranju njegovih skupnih stališč, smernic in izjav. ECB, ki bo 

odboru ERPB zagotavljala administrativno podporo, se zavezuje, da bo izvajala vse potrebne ukrepe in 

zagotavljala vire, potrebne za uspešno delovanje odbora. 

 

Vir: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131219.en.html; lasten prevod 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131219.en.html

