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Povezanost NSP  z ravnjo EU 

• S podobnimi vprašanji s področja plačilnih storitev, kot se na nacionalni ravni ukvarja NSP, se 

na evropski ravni ukvarja Odbor za plačila malih vrednostih v eurih (angl. Euro Retail 

Payments Board). 

 

• V Sekretariatu NSP bomo tudi v prihodnje delovali povezovalno in člane NSP redno 

seznanjali z dogajanjem, ki poteka v okviru Odbora.  

 

• Članstvo v NSP je priložnost za prenos informacij, dokumentov, zahtev ali pobud za razpravo 

prek NSP na evropsko raven.  

 

• Z aktivnim sodelovanjem in delovanjem lahko prispevamo k nadaljnjemu razvoju 

učinkovitega trga plačilnih storitev (tako nacionalnega kot tudi evropskega).  
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Aktualne tematike, obravnavane v okviru Odbora 

• Zadnji sestanek Odbora je potekal 26. novembra 2015. 

 

• Odbor v skladu s svojim delovnim programom obravnava različna strateška vprašanja, v 

nadaljevanju pa so na kratko predstavljene ključne vsebinske tematike, ki so bile obravnavane 

na zadnjem sestanku. 

 

• Aktualne vsebinske tematike: 

 - Takojšnja plačila 

 - Mobilna in kartična brezstična plačila  

 - Rešitev elektronske izmenjave računov – pot naprej v okolju SEPA 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Takojšnja plačila (angl. Instant payments) 

• Tematika takojšnjih plačil je bila obravnavana v okviru različnih delovnih teles Evrosistema, s 

ciljem, da se prepreči fragmentacija in oblikuje rešitev, ki bo "vseevropska". 

 

• Stališče Odbora je, da je fragmentacijo mogoče preprečiti z razvojem rešitev, ki upoštevajo 

dosežke na področju SEPA.  

 

• Tako je Odbor pooblastil Evropski svet za plačila (EPC), da oblikuje shemo (tj. skupek pravil 

in standardov) za takojšnja plačila. 

 

• Nova shema za takojšnja plačila bo temeljila na kreditnih plačilih SEPA;  

imenuje se SCT inst 

 

• Na zadnjem sestanku je bil predstavljen predlog sheme, končna verzija sheme (t.i. SCT Inst 

Scheme Rulebook) pa bo končana predvidoma do novembra 2016. 
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Mobilna in kartična brezstična plačila 

• V okviru Odbora deluje posebna delovna skupina, ki se ukvarja s tematiko mobilnih in 

kartičnih brezstičnih plačil.  

 

• Omenjena delovna skupina je oblikovala vizijo za mobilna in kartična brezstična plačila – 

znotraj EU zagotoviti varno, priročno in učinkovito izvajanje brezstičnih plačil na podlagi 

skupno sprejete in standardizirane tehnologije (kartice, mobilniki in POS terminali).  

 

• Na zadnjem sestanku je bilo predstavljeno poročilo, kjer so opredeljene identificirane ovire, ki 

(lahko) preprečujejo uresničitev vizije na področju brezstičnih plačil ter priporočila za 

odpravo navedenih ovir.  
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Rešitev elektronske izmenjave računov – pot naprej v okolju 

SEPA 

• Trenutne rešitve za e-račune so po posameznih državah zelo raznolike (v EU več kot 600 

različnih ponudnikov tovrstnih rešitev). 

 

• Zato je Odbor pričel z aktivnostmi, ki bodo vodile k harmonizaciji poslovnih pravil in praks 

pri poslovanju z e-računi na ravni EU.  

 

• V okviru Odbora je bila ustanovljena posebna delovna skupina z namenom, da se identificira 

in odpravi ovire, ki onemogočajo vzpostavitev vseevropskega poslovanja z e-računi. 

 

• Naloga delovne skupine do naslednjega sestanka Odbora je pripraviti poročilo glede 

identificiranih ovir, ki onemogočajo oblikovanje integrirane rešitve za e-račune v Evropi, ter 

tudi priporočila za odpravo teh ovir. 
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Delo Odbora  

 

Več informacij o zadnjih stališčih in sprejetih sklepih ter o delu na splošno, ki poteka v 

okviru Odbora, lahko najdete na tej povezavi. 

 

https://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/governance/eu/html/index.en.html

