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Upravljanje  

• Enotno območje plačil tudi na ravni EU zahteva 

transparentno obliko upravljanja, ki vključuje vse 

deležnike na trgu plačil 

 

• Danes obstoj različnih teles: Svet SEPA, Evropski svet za 

plačila, COGEPS, SEPA High Level Meetings 

 

• Svet SEPA 

- Ustanovljen leta 2010 v dogovoru med Evropsko 

komisijo in ECB 

- Cilj:  podpirati oblikovanje povezanega evrskega trga 

plačil 

- Edini vključuje tudi predstavnike uporabnikov 
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Ozadje pobude za oblikovanje  

Odbora za plačila malih vrednosti v eurih 

• Nezadostna vključenost uporabnikov (podjetji, trgovcev, 

potrošnikov) v projekt SEPA 

 

• Neobstoj telesa, ki bi razreševalo odprta vprašanja med 

različnimi deležniki na trgu plačil 

 

• Preveč različnih teles SEPA – neusklajeno delovanje in 

nezadostna izmenjava informacij  

 

• Pomanjkljiva vpetost ponudnikov, ki niso banke, v projekt 

SEPA (npr. plačilne institucije) 
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Ozadje pobude za oblikovanje  

Odbora za plačila malih vrednosti v eurih (nad.) 

 

• Zahteva za revizijo upravljanja SEPA zapisana že v uvodu k 

Uredbi 260/2012 

        

• Napoved Evropske komisije glede revizije mandata Sveta 

SEPA ob objavi predloga nove Direktive o plačilnih 

storitvah 
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Odbor za plačila malih vrednosti v eurih 

• 19. decembra 2013 je Evropska centralna banka ustanovila 

Odbora za plačila malih vrednosti v eurih (Euro Retail 

Payments Board – ERPB); prvi sestanek predvidoma aprila 

2014 

 

• ERPB kot naslednik Sveta SEPA 

 

• Cilj: prispevati k nadaljnjemu razvoju povezanega, 

inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v 

eurih v EU preko: 

-    prepoznavanja in preučevanja tehničnih, vedenjskih in 

pravnih ovir 

-  prepoznavanja in zasledovanja rešitev za odpravo ovir 

-  prepoznavanja in zasledovanja načinov za spodbujanje 

inovacij, konkurence in povezovanja 
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Delovanje Odbora za plačila malih vrednosti v eurih 

• Predseduje mu visoki predstavnik ECB 

 

• Članstvo: 

         - Stran ponudbe: 4 predstavniki poslovnih bank, 2 

predstavnika plačilnih institucij in 1 predstavnik institucij za 

izdajanje e-denarja 

         - Stran povpraševanja: 2 predstavnika potrošnikov in po 

1 predstavnik naslednjih deležnikov: (i) trgovci s fizično 

prisotnostjo; (ii) spletni trgovci; (iii) velika podjetja/ 

korporacije; (iv) mala in srednje velika podjetja; (v) 

nacionalna javna uprava  

         - Dodatno prisotni: 5 NCB evroobmočja in 1 NCB izven 

evroobmočja (brez možnosti glasovanja), Evropska komisija 

kot opazovalec 
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Povezanost Odbora za plačila malih vrednosti v eurih 

z nacionalno ravnijo 

 

• Nacionalne centralne banke kot povezava med ERPB in 

nacionalnimi telesi SEPA oz. telesi, ki se ukvarjajo s temi 

vsebinami (Nacionalni svet za plačila v Sloveniji): 

       - Prenos informacij, dokumentov, zahtev in pobud v obe 

smeri 

 

• Deležniki v Nacionalnem svetu za plačila, katerih 

predstavniki so/bodo zastopani v ERPB, lahko tudi preko 

njih vplivajo na delo na ravni EU 
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Hvala za pozornost! 

 

 

 

 

 

 

RAZPRAVA 

 


