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I.
(Zakonodavni akti)

UREDBE
UREDBA (EU) br. 248/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 26. veljače 2014.
o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 s obzirom na prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja
na razini cijele Unije
(Tekst značajan za EGP)

SEPA-e (SDD), među ostalim osiguravajući građanima
Unije jedinstveni međunarodni broj bankovnog računa
(IBAN) koji se može koristiti za sve SCT-ove i SDD-ove
u eurima.

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a
posebno njegov članak 114.,
uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

(2)

Uredbom (EU) br. 260/2012 predviđena je provedba
prijelaza na SEPA-u do 1. veljače 2014. kako bi se pruža
teljima platnih usluga i korisnicima platnih usluga osigu
ralo dovoljno vremena za prilagodbu njihovih postupaka
tehničkim zahtjevima koje podrazumijeva prijelaz na
kreditne transfere unutar SEPA-e i izravna terećenja
unutar SEPA-e.

(3)

Nakon donošenja Uredbe (EU) br. 260/2012, Komisija i
Europska središnja banka pomno prate napredak prije
laza na SEPA-u. Održano je nekoliko sastanaka s drža
vama članicama, nacionalnim javnim tijelima i sudioni
cima na tržištu. Europska središnja banka redovito je
objavljivala izvješća o napretku prijelaza na SEPA-u na
temelju podataka o plaćanjima koje su prikupile nacio
nalne središnje banke. U tim se izvješćima navodi da u
određenom broju država članica u europodručju stope
prijelaza za kreditne transfere unutar SEPA-e trenutačno
iznose gotovo 100 %. Velika većina pružatelja platnih
usluga izvijestila je da su se već uskladili sa SEPA-om.
Međutim, u nekim drugim državama članicama stope
prijelaza manje su od očekivanih. To se posebice
odnosi na izravna terećenja unutar SEPA-e.

(4)

Dana 14. svibnja 2013. Vijeće Ecofina u svojim je
zaključcima ponovno naglasilo važnost prijelaza na
SEPA-u. Utvrđeno je da prijelaz na SEPA-u nije ni
približno završen te da će svi sudionici na tržištu
morati poduzeti neodgodive napore kako bi se navrijeme
završio prijelaz na SEPA-u. Donesen je akcijski plan u
kojem se trgovci, poduzeća, mala i srednja poduzeća i
javne uprave pozivaju da bez odgode poduzmu potrebne
konkretne interne mjere u cilju prilagodbe svojih postu
paka te kako bi klijente obavijestili o njihovu IBAN-u.

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim
parlamentima,
uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),
uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i soci
jalnog odbora (1),
djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),
budući da:
(1)

Zajedno s Uredbom (EZ) br. 924/2009 Europskog parla
menta i Vijeća (3) Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog
parlamenta i Vijeća (4) važna je sastavnica uspostave
jedinstvenog područja platnog prometa u eurima (SEPA)
u okviru kojeg ne treba razlikovati prekogranična i nacio
nalna plaćanja u eurima. Glavni je cilj Uredbe (EU) br.
260/2012 prijelaz s nacionalnih shema za kreditne trans
fera i izravna terećenja na sheme za usklađene kreditne
transfere unutar SEPA-e (SCT) i izravna terećenja unutar

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. (još nije objav
ljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 18. veljače 2014.
(3) Uredba (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od
16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju
izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001 (SL L 266, 9.10.2009., str.
11.).
(4) Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od
14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za
kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe
(EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.).
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(5)

(6)

(7)

(8)
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Unatoč znatnim naporima koje su posljednjih mjeseci
poduzeli Europska središnja banka, države članice,
njihova nacionalna javna tijela i sudionici na tržištu,
najnoviji statistički podaci o prijelazu pokazuju da se u
europodručju ukupna stopa prijelaza na SCT povećala s
40 % u lipnju na oko 64 % u studenome 2013., dok je
ukupna stopa prijelaza na SDD dosegnula tek 26 %. Iako
nacionalni podaci upućuju na dobar napredak ostvaren u
nekoliko država članica, znatan broj država članica još
uvijek znatno zaostaje za očekivanim stopama prijelaza.
Stoga je mala vjerojatnost da će se svi sudionici na tržištu
uskladiti sa SEPA-om do 1. veljače 2014.

Od 1. veljače 2014. banke i ostali pružatelji platnih
usluga morat će zbog pravnih obveza odbiti obradu
kreditnih transfera ili izravnih terećenja koja nisu uskla
đena sa SEPA-om iako bi, kao što je trenutačno i slučaj,
mogli tehnički nastaviti obradu tih plaćanja korištenjem
postojećih naslijeđenih platnih shema zajedno SCT-om i
SDD-om. Ako se ne ostvari potpuni prijelaz na SCT i
SDD, ne mogu se isključiti kašnjenja s plaćanjima. To bi
moglo imati utjecaj na sve korisnike platnih usluga, a
posebno na mala i srednja poduzeća i potrošače.

Ključno je izbjeći nepotrebne poremećaje u plaćanjima
uzrokovane činjenicom da se prijelaz na SEPA-u nije u
potpunosti završio do 1. veljače 2014. Stoga bi se pruža
teljima platnih usluga trebalo u ograničenom razdoblju
omogućiti nastavak obrade platnih transakcija korište
njem naslijeđenih shema zajedno sa shemama za SCT i
SDD, kao što trenutačno i čine. Stoga treba uvesti prije
lazno razdoblje radi omogućivanja nastavka istodobne
obrade plaćanja u različitim oblicima. Uzimajući u
obzir postojeće podatke o prijelazu i očekivanu brzinu
prijelaza, primjereno je jednokratno dodatno šestomje
sečno prijelazno razdoblje. Takav nastavak primjene
naslijeđenih sustava koji nisu usklađeni sa SEPA-om
trebalo bi smatrati iznimnom mjerom te bi stoga
trebao trajati što kraće jer je potreban brz i sveobuhvatni
prijelaz kako bi se iskoristile sve pogodnosti integriranog
tržišta plaćanja. Važno je i vremenski ograničiti troškove
istodobne primjene naslijeđenih platnih shema i sustava
SEPA za pružatelje platnih usluga. Pružatelji platnih
usluga koji su već potpuno prešli na SEPA-u mogli bi
u prijelaznom razdoblju razmotriti pružanje usluga
konverzije korisnicima platnih usluga koji još nisu migri
rali. Tijekom prijelaznog razdoblja države članice trebale
bi se suzdržati od primjene sankcija na pružatelje platnih
usluga koji obrađuju neusklađena plaćanja i na korisnike
platnih usluga koji još nisu migrirali.

Nekoliko većih korisnika instrumenata izravnog terećenja
već su najavili da će migrirati neposredno prije krajnjeg
roka. Svaka odgoda projekata prijelaza mogla bi uzroko
vati privremeno opterećenje u pogledu uplata i novčanih
tokova te stoga i razina riznice dotičnog poduzeća.
Odgoda prijelaza koja bi imala tako veliki obuhvat
mogla bi uzrokovati i određene zastoje, posebice na
razini banaka i prodavatelja softvera koji bi se mogli
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suočiti s određenim ograničenjima u pogledu kapaciteta.
Dodatno razdoblje za postupno uvođenje novog sustava
omogućilo bi primjenu postupnog pristupa. Sudionici na
tržištu koji još uvijek nisu počeli provoditi potrebne
prilagodbe za usklađivanje sa SEPA-om pozivaju se da
to učine čim prije. Sudionici na tržištu koji su već
počeli prilagođavati svoje postupke plaćanja trebaju zavr
šiti prijelaz čim je prije moguće.

(9)

Uzimajući u obzir sveukupni cilj ostvarenja provedbe
koordiniranog i integriranog prijelaza, primjereno je da
se prijelazno razdoblje primjenjuje na kreditne transfere
unutar SEPA-e i izravna terećenja unutar SEPA-e.
Različita prijelazna razdoblja za SCT i SDD zbunjivala
bi potrošače, pružatelje platnih usluga, mala i srednja
poduzeća te ostale korisnike platnih usluga.

(10)

Radi pravne sigurnosti i u cilju izbjegavanja prekida
primjene Uredbe (EU) br. 260/2012, potrebno je da
ova Uredba hitno stupi na snagu te da se počne primje
njivati s retroaktivnim učinkom od 31. siječnja 2014.

(11)

Radi hitnosti se primjenjuje iznimka s obzirom na
razdoblje od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1
o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji koji je
priložen Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcio
niranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske
zajednice za atomsku energiju.

(12)

Uredbu (EU) br. 260/2012 stoga bi trebalo izmijeniti na
odgovarajući način,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.
U članku 16. Uredbe (EU) br. 260/2012 stavak 1. zamjenjuje se
sljedećim:

„1.
Odstupajući od članka 6. stavaka 1. i 2., pružatelji
platnih usluga mogu do 1. kolovoza 2014. nastaviti obrađi
vati platne transakcije u eurima u oblicima koji se razlikuju
od onih koji su potrebni za kreditne transfere i izravna tere
ćenja na temelju ove Uredbe.

Države članice tek od 2. kolovoza 2014. primjenjuju pravila
o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje članka 6. stavaka
1. i 2., utvrđenima u skladu s člankom 11.

20.3.2014.

HR

Službeni list Europske unije

Odstupajući od odredaba članka 6. stavaka 1. i 2., države
članice mogu dopustiti pružateljima platnih usluga da do
1. veljače 2016. korisnicima platnih usluga pružaju usluge
konverzije za nacionalne platne transakcije, omogućujući
korisnicima platnih usluga koji su potrošači da nastave kori
stiti BBAN umjesto identifikacijske oznake računa za plaćanje,
navedene u točki 1. podtočki (a) Priloga, pod uvjetom da je
osigurana interoperabilnost tehničkim pretvaranjem na
siguran način platiteljevog BBAN-a i BBAN-a primatelja
plaćanja u odgovarajuću identifikacijsku oznaku računa za
plaćanje navedenu u točki 1. podtočki (a) Priloga. Ta identi
fikacijska oznaka računa za plaćanje dostavlja se korisniku
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platnih usluga koji izdaje nalog, po potrebi, prije izvršenja
plaćanja. U takvom slučaju pružatelji platnih usluga ne zara
čunavaju korisniku platnih usluga nikakve troškove ili druge
naknade koje su izravno ili neizravno povezane s tim uslu
gama konverzije.”
Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u
Službenom listu Europske unije.
Primjenjuje se s retroaktivnim učinkom od 31. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Strasbourgu 26. veljače 2014.

Za Europski parlament
Predsjednik

Za Vijeće
Predsjednik

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

