MANDAT
Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za plačila
1. Uvod
Svetovalna skupina za tržno infrastrukturo za plačila (ang. Advisory Group on Market Infrastructures
for Payments; v nadaljevanju: AMI-Pay) je skupina, ustanovljena pod okriljem Evropske centralne
banke (v nadaljevanju: ECB), ki jo sestavljajo predstavniki bank, predstavniki NCB, ponudniki tržnih
infrastruktur za plačila, predstavniki različnih združenj in ostali ključni deležniki na področju tržnih
infrastruktur za plačila. Njen mandat je objavljen na spletni strani ECB, njena naloga pa je svetovati
Evrosistemu o zadevah, povezanih z delovanjem tržnih infrastruktur za plačila, in omogočiti aktiven
dialog med tržnimi udeleženci in upravljavci tržnih infrastruktur za plačila ter s tem skrbeti za
nadaljnjo integracijo tržnih infrastruktur na področju plačil.
Nacionalna skupina deležnikov za tržno infrastrukturo za plačila (ang. Advisory Group on Market
Infrastructures for Payments National Stakeholder Group; v nadaljevanju: NSD AMI-Pay) zamenjuje
in ob upoštevanju izhodišč za delovanje nacionalnih skupin deležnikov, ki jih je potrdila AMI-Pay,
nadgrajuje pristojnosti Nacionalne uporabniške skupine za TARGET2, ki jo je ustanovila Banka
Slovenije junija 2008 ob končani migraciji slovenske skupnosti na plačilni sistem TARGET2Slovenija.
2. Namen
Namen NSD AMI-Pay je zagotoviti platformo, preko katere lahko nacionalna skupina deležnikov
razpravlja, se posvetuje, sodeluje in vključi v delo AMI-Pay ter se zaveže k izvedbi vsem deležnikom
sprejemljivih aktivnosti na področju plačil. NSD AMI-Pay kot povezovalno telo slovenskega okolja
do Evrosistema podaja predloge in izraža svoja stališča v zvezi z zadevami, ki jih obravnava AMIPay.
3. Cilj
Glavni cilj NSD AMI-Pay je podpirati nadaljnjo integracijo slovenskega finančnega trga s trgi
Evrosistema na področju plačil in svetovati glede delovanja in integracije tržnih infrastruktur za
plačila v okviru Evrosistema in z njimi povezanih projektov.
Za doseganje ciljev ob upoštevanju visoke stopnje transparentnosti NSD AMI-Pay izvaja naslednje
aktivnosti:
(i) Izmenjava informacij in izkušenj med člani NSD AMI-Pay na področju izvrševanja plačil in
uporabe tržnih infrastruktur za plačila v Sloveniji;
(ii) Identifikacija ključnih odprtih vprašanj pri uporabi tržnih infrastruktur za plačila v Sloveniji in
potrebnih prilagoditev;
(iii) Seznanjanje s trendi razvoja na področju tržnih infrastruktur za plačila v upravljanju
Evrosistema;
(iv) Seznanjanje s projekti Evrosistema na področju tržnih infrastruktur za plačila, priprava
deležnikov na vključitev in migracijo na nove tržne infrastrukture za plačila;
(v) Usklajevanje interesov različnih skupin deležnikov, s ciljem doseči oblikovanje skupnih
stališč oziroma izvedbo vsem deležnikom sprejemljivih aktivnosti (vključujoč ocenjevanje
zahtevkov za spremembe na ravni tržnih infrastruktur za plačila) ter na podlagi tega
zagovarjati opredelitev slovenske skupnosti v posvetovanjih Evrosistema;
(vi) Nudenje podpore slovenskemu članu AMI-Pay pri zastopanju skupnih stališč slovenske
skupnosti v okviru AMI-Pay;
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(vii) Pregled in obravnava različnih statističnih podatkov o delovanju slovenskih in tržnih
infrastruktur Evrosistema za plačila z vidika vpliva na slovensko okolje;
(viii) Zagotavljanje mandatov (morebitnim) delovnim skupinam pod okriljem NSD AMI-Pay.

4. Omejitev pristojnosti
NSD AMI-Pay nima pristojnosti sprejemanja za katerega koli deležnika zavezujočih odločitev in zato
ni uradno odločitveno telo, lahko pa poda javne usmeritve in/ali mnenja.
Sprejete sklepe NSD AMI-Pay Banka Slovenije upošteva pri oblikovanju in izvajanju politike na
področju plačil. Pri tem sprejeti sklepi ne smejo posegati v avtonomijo, pristojnosti in odgovornosti
Banke Slovenije, ki izvirajo iz njenih zakonskih pooblastil na področju regulative in strateških
odločitev ter pri oblikovanju in implementaciji lastnih politik na področjih dela NSD AMI-Pay. V tem
oziru je vloga NSD AMI-Pay svetovalna.
5. Potrditev in revizija mandata
Predsedujoča oseba NSD AMI-Pay potrdi mandat po predhodno izvedenem pisnem posvetovanju in
po uskladitvi mandata s člani NSD AMI-Pay. Mandat NSD AMI-Pay je pregledan letno, hkrati pa
lahko člani NSD AMI-Pay kadarkoli pisno podajo predloge za spremembe in dopolnitve mandata, pri
čemer se predlog naslovi na tajnika NSD AMI-Pay, obravnava sprememb pa se izvede po pisnem
postopku.
6. Poslovnik dela NSD AMI-Pay
NSD AMI-Pay na predlog predsedujoče osebe NSD AMI-Pay sprejme Poslovnik Nacionalne skupine
deležnikov za tržno infrastrukturo za plačila.
7. Končna določba
Vsakokratna veljavna verzija mandata NSD AMI-Pay prične veljati z dnem, ko predsedujoča oseba
NSD AMI-Pay potrdi novo verzijo in hkrati prekliče do tedaj veljavno verzijo mandata NSD AMIPay.
Banka Slovenije veljavno verzijo mandata NSD AMI-Pay objavi na svoji spletni strani.

Ljubljana, 20. 12. 2017

mag. Simon Anko
predsednik NSD AMI-Pay
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