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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 924/2009
zo 16. septembra 2009
o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(3)

V správe Komisie sa preskúmali praktické problémy,
ktoré sa vyskytli v súvislosti s vykonávaním nariadenia
(ES) č. 2560/2001. Na vyriešenie problémov, ktoré sa
zistili počas tohto preskúmania, sa navrhli viaceré
zmeny a doplnenia nariadenia. Tieto problémy sa týkajú
narušenia vnútorného trhu s platbami, ktoré je spôso
bené rozdielnymi povinnosťami v oblasti štatistického
vykazovania, ťažkosťami s vykonávaním nariadenia (ES)
č. 2560/2001 vzhľadom na to, že nie sú určené príslušné
vnútroštátne orgány, absenciou orgánov na mimosúdne
riešenie sporov súvisiacich s uvedeným nariadením
a skutočnosťou, že sa uvedené nariadenie nevzťahuje na
inkasá.

(4)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES
z 13. novembra 2007 o platobných službách na
vnútornom trhu (5) sa stanovuje moderný právny základ
vytvorenia vnútorného trhu s platbami v rámci celého
Spoločenstva. Na účely zabezpečenia právneho súladu
medzi obidvoma právnymi aktmi je vhodné zmeniť
a doplniť príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č.
2560/2001, a to najmä vymedzenia pojmov.

(5)

Nariadenie (ES) č. 2560/2001 sa vzťahuje na cezhraničné
prevody a cezhraničné elektronické platobné transakcie.
V súlade s cieľom smernice 2007/64/ES, ktorým je
umožniť vykonávanie cezhraničných inkás, sa odporúča
rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 2560/2001.
Ešte vždy sa neodporúča uplatňovať zásadu rovnosti
poplatkov, pokiaľ ide o platobné nástroje, ktoré sú
hlavne alebo výhradne papierové, ako sú napríklad
šeky, keďže pre svoju povahu sa nemôžu spracúvať tak
efektívne ako elektronické platby.

(6)

Zásada rovnosti poplatkov by mala platiť pre platby
začaté alebo ukončené v papierovej podobe alebo
v hotovosti, ktoré sa v priebehu platobného reťazca spra
cúvajú elektronicky, s výnimkou šekov, ako aj pre všetky
poplatky, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia
s platobnou transakciou, vrátane poplatkov spojených
so zmluvou, s výnimkou poplatkov za menovú
konverziu. Nepriame poplatky zahŕňajú poplatky za
zadanie trvalého platobného príkazu alebo poplatky za
používanie platobnej, debetnej alebo kreditnej platobnej
karty, ktoré by mali byť rovnaké pre vnútroštátne
a cezhraničné platobné transakcie v rámci Spoločenstva.

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 95 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko
a sociálneho výboru (1),

Európskeho

hospodárskeho

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251
zmluvy (3),

keďže:

(1)

Pre riadne fungovanie vnútorného trhu a na uľahčenie
cezhraničného obchodu v rámci Spoločenstva je nevyh
nutné, aby poplatky za cezhraničné platby v eurách boli
rovnaké ako zodpovedajúce platby v rámci členského
štátu. Táto zásada rovnosti poplatkov sa ustanovuje
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
2560/2001 z 19. decembra 2001 o cezhraničných plat
bách v eurách (4), ktoré sa uplatňuje na cezhraničné
platby v eurách a vo švédskych korunách do výšky
50 000 EUR alebo ekvivalentnej sumy.

(2)

Správa Komisie z 11. februára 2008 o uplatňovaní naria
denia (ES) č. 2560/2001 o cezhraničných platbách
v eurách potvrdila, že uplatňovaním uvedeného naria
denia sa účinne znížili poplatky za cezhraničné platobné
transakcie v eurách na úroveň vnútroštátnych poplatkov
a že nariadenie motivovalo európske platobné odvetvie
na vynaloženie úsilia potrebného na vybudovanie
platobnej infraštruktúry na úrovni celého Spoločenstva.

(1) Stanovisko z 24. marca 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vest
níku).
(2) Ú. v. EÚ C 21, 28.1.2009, s. 1.
(3) Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 (zatiaľ neuve
rejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júla 2009.
(4) Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 13.

(5) Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.
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(7)

Aby sa predchádzalo roztrieštenosti platobných trhov, je
vhodné uplatňovať zásadu rovnosti poplatkov. Na tento
účel by sa pre každú kategóriu cezhraničných platobných
transakcií mala určiť vnútroštátna platba, ktorá má
rovnaké alebo veľmi podobné znaky ako cezhraničná
platba. Na určenie vnútroštátnej platby, ktorá zodpovedá
cezhraničnej platbe, by malo byť možné použiť napríklad
tieto kritériá: spôsob zadania pokynu, vykonania
a ukončenia platby, miera automatizácie, zabezpečenie
platby, postavenie klienta a vzťah k poskytovateľovi
platobných služieb alebo použitý platobný nástroj, ako
je vymedzený v článku 4 ods. 23 smernice 2007/64/ES.
Tieto kritériá by sa nemali považovať za vyčerpávajúce.

(8)

Príslušné orgány by mali, ak to považujú za potrebné,
vydávať usmernenia na určenie zodpovedajúcich platieb.
Komisia, ktorej podľa potreby pomáha Výbor pre platby,
by mala príslušným orgánom poskytnúť vhodné usmer
nenia a mala by im pomáhať.

(9)

Je dôležité, aby sa poskytovateľom platobných služieb
uľahčilo vykonávanie cezhraničných platieb. Vzhľadom
na to by sa mala podporiť štandardizácia týkajúca sa
najmä používania medzinárodného čísla bankového
účtu (IBAN) a identifikačného kódu banky (BIC). Preto
je vhodné, aby poskytovatelia platobných služieb posky
tovali používateľom platobných služieb IBAN a BIC na
dotknutý účet.

(10)

Rozdielne povinnosti týkajúce sa štatistického vykazo
vania údajov o platobnej bilancii, ktoré sa uplatňujú
výhradne na cezhraničné platobné transakcie, bránia
rozvoju integrovaného trhu platieb najmä v rámci
jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). Odporúča sa,
aby sa v kontexte oblasti SEPA do 31. októbra 2011
opätovne posúdilo, či by nebolo vhodné zrušiť tieto
vykazovacie povinnosti založené na bankovom zúčto
vaní. S cieľom zaručiť nepretržité, včasné a účinné posky
tovanie štatistiky o platobnej bilancii je tiež žiaduce
zabezpečiť, aby sa naďalej mohli zhromažďovať ľahko
dostupné údaje o platbách, ako sú napríklad IBAN, BIC
a suma transakcie alebo základné súhrnné údaje
o platbách v prípade rôznych platobných nástrojov, ak
proces zhromažďovania údajov nenarušuje automatizo
vané spracovanie platieb a ak by sa mohol plne automa
tizovať. Toto nariadenie sa nedotýka vykazovacích povin
ností na iné politické účely, ako je napríklad predchá
dzanie praniu špinavých peňazí alebo financovaniu tero
rizmu, alebo na daňové účely.
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(11)

V súčasnosti sa pre existujúce vnútroštátne systémy
inkasa používajú rôzne obchodné modely. Na uľahčenie
zavedenia systému inkasa v rámci SEPA je potrebné
zriadiť spoločný obchodný model a poskytnúť väčšiu
právnu jednoznačnosť multilaterálnych výmenných
poplatkov. Pre cezhraničné inkasá by to bolo možné
dosiahnuť tak, že počas prechodného obdobia sa výni
močne stanoví maximálna výška multilaterálneho výmen
ného poplatku za transakciu. Strany multilaterálnej
dohody by však mali mať možnosť určiť nižšiu sumu
alebo sa dohodnúť na nulovom multilaterálnom
výmennom poplatku. Pre vnútroštátne inkasá v rámci
SEPA by sa mohol použiť rovnaký vnútroštátny výmenný
poplatok alebo iná dohodnutá medzibanková odmena
medzi poskytovateľmi platobných služieb príjemcu
a platiteľa, ktoré existovali pred nadobudnutím účinnosti
tohto nariadenia. Keby počas prechodného obdobia došlo
k zníženiu alebo zrušeniu takéhoto vnútroštátneho multi
laterálneho výmenného poplatku alebo inej dohodnutej
medzibankovej odmeny, napríklad v dôsledku uplatnenia
právnych predpisov o hospodárskej súťaži, mali by pre
vnútroštátne inkasá v rámci SEPA počas tohto obdobia
platiť revidované opatrenia. Ak je však inkaso pred
metom dvojstrannej dohody, mali by mať prednosť
podmienky takejto dvojstrannej dohody pred akým
koľvek multilaterálnym výmenným poplatkom alebo
inou dohodnutou medzibankovou odmenou. Odvetvie
môže využiť právnu istotu poskytovanú počas prechod
ného obdobia na vypracovanie a odsúhlasenie spoloč
ného, dlhodobého obchodného modelu na uskutočňo
vanie inkasa v rámci SEPA. Na konci prechodného
obdobia by v súlade s právom hospodárskej súťaže ES
a s regulačným rámcom Spoločenstva malo byť
k dispozícii dlhodobé riešenie pre obchodný model
inkasa v rámci SEPA. V rámci trvalého dialógu
s odvetvím bankovníctva a na základe príspevkov prísluš
ných účastníkov trhu sa Komisia čo najrýchlejšie pokúsi
poskytnúť pomoc v súvislosti s objektívnymi
a merateľnými kritériami na zosúladenie takýchto multi
laterálnych medzibankových odmien, ktoré by mohli
obsahovať multilaterálny výmenný poplatok, s právom
hospodárskej súťaže ES a s regulačným rámcom Spolo
čenstva.

(12)

Aby sa inkaso mohlo uskutočniť, musí byť dosiahnuteľný
účet platiteľa. Preto je dôležité na podporu úspešného
začatia uskutočňovania inkás v rámci SEPA, aby boli
dosiahnuteľné účty všetkých platiteľov, u ktorých je to
tak aj v prípade existujúcich vnútroštátnych inkás usku
točňovaných v eurách, inak platiteľ a príjemca nebudú
môcť požívať výhody platby prostredníctvom cezhranič
ného inkasa. Ak účet platiteľa nie je dosiahnuteľný
v rámci systému inkasa SEPA, platiteľ (dlžník)
a príjemca (veriteľ) nebudú môcť požívať výhody nových
dostupných možností v oblasti platby inkasa. Toto
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je obzvlášť dôležité, ak príjemca predkladá pokyn na
inkaso hromadným príkazom, napríklad mesačné alebo
štvrťročné platby za elektrinu alebo iné účty za služby,
a nie ako jednotlivé inkaso od každého zákazníka. Ak
veritelia nie sú schopní dosiahnuť všetkých svojich
dlžníkov v rámci jednej transakcie, bude potrebný doda
točný manuálny zásah, čo pravdepodobne povedie
k zvýšeniu nákladov. To znamená, že v prípade, že
dosiahnuteľnosť poskytovateľa platobných služieb plati
teľa nie je povinná, účinnosť výberu inkasa nebude
možné plne zvýšiť a hospodárska súťaž na celoeurópskej
úrovni bude naďalej obmedzená. Vzhľadom na osobitné
črty inkasa medzi podnikmi by sa to však malo uplat
ňovať len na základný systém inkasa v rámci SEPA, a nie
na systém inkasa v rámci SEPA uplatňovaný medzi
podnikmi. Povinná dosiahnuteľnosť zahŕňa právo posky
tovateľa platobných služieb nevykonať inkaso v súlade so
systémom inkasa, pokiaľ ide napríklad o neprijatie,
odmietnutie alebo vrátenie transakcií. Okrem toho by
sa povinná dosiahnuteľnosť nemala vzťahovať na posky
tovateľov platobných služieb, ktorým bolo povolené
poskytovať a vykonávať inkaso, ktorí však takéto činnosti
obchodne nevykonávajú.

(13)

(14)

Vzhľadom na technické požiadavky potrebné pre dosiah
nuteľnosť je ďalej dôležité, aby poskytovateľ platobných
služieb platiteľa mal dostatok času na prípravu splnenia
povinnosti dosiahnuteľnosti. Poskytovatelia platobných
služieb by preto mali mať možnosť využiť prechodné
obdobie v dĺžke najviac jedného roka od dátumu začatia
uplatňovania tohto nariadenia, aby splnili túto povinnosť.
Keďže poskytovatelia platobných služieb z členských
štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny, budú musieť
vykonať viac prípravných prác, mal by sa takýmto posky
tovateľom umožniť odklad uplatňovania povinnosti
dosiahnuteľnosti najviac o päť rokov od dátumu začatia
uplatňovania tohto nariadenia. Od poskytovateľov
platobných služieb nachádzajúcich sa v členských
štátoch, ktoré zaviedli euro ako svoju menu do štyroch
rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia,
by sa však malo požadovať, aby splnili povinnosť dosiah
nuteľnosti do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný
členský štát stal členom eurozóny.

Príslušné orgány by mali mať právomoc na účinné
plnenie svojich monitorovacích povinností a prijímanie
všetkých opatrení potrebných na zabezpečenie dodržia
vania tohto nariadenia poskytovateľmi platobných
služieb.
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(15)

S cieľom zabezpečiť možnosť nápravy v prípadoch
nesprávneho uplatňovania tohto nariadenia by členské
štáty mali zaviesť vhodné a účinné postupy sťažností
a nápravy na riešenie akýchkoľvek sporov medzi použí
vateľom platobných služieb a poskytovateľom platob
ných služieb. Je tiež dôležité, aby sa ustanovili príslušné
orgány a orgány na rozhodovanie o sťažnostiach
a mimosúdnu nápravu buď poverením existujúcich
orgánov tam, kde je to vhodné, alebo zriadením nových
orgánov.

(16)

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby príslušné orgány a orgány
na rozhodovanie o sťažnostiach a mimosúdnu nápravu
v rámci Spoločenstva aktívne spolupracovali na hladkom
a včasnom riešení cezhraničných sporov podľa tohto
nariadenia. Takáto spolupráca by mohla mať podobu
výmeny informácií týkajúcich sa práva alebo právnej
praxe v ich jurisdikcii alebo v prípade potreby prenesenia
alebo prevzatia postupov na podávanie sťažností
a nápravu.

(17)

Je potrebné, aby členské štáty pre prípad nedodržania
súladu s týmto nariadením stanovili vo vnútroštátnom
práve účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.

(18)

Rozšírenie uplatňovania tohto nariadenia na iné meny
ako euro by malo jasné výhody obzvlášť z hľadiska
počtu platieb, na ktoré by sa vzťahovalo. Preto by sa
mal stanoviť postup oznamovania, aby sa členským
štátom, ktoré nepoužívajú euro ako svoju menu, umož
nilo rozšíriť uplatňovanie tohto nariadenia na cezhra
ničné platby uskutočňované v ich národnej mene. Malo
by sa však zabezpečiť, aby členské štáty, ktoré už tento
postup oznamovania dodržiavajú, nemuseli predkladať
nové oznámenia.

(19)

Je žiaduce, aby Komisia predložila správu o vhodnosti
odstránenia vnútroštátnych vykazovacích povinností
súvisiacich s bankovým zúčtovaním. Takisto je potrebné,
aby Komisia predložila správu o uplatňovaní tohto naria
denia, v ktorej zhodnotí najmä používanie IBAN a BIC
na uľahčenie platieb vnútri Spoločenstva, ako aj vývoj
trhu, pokiaľ ide o vykonávanie ustanovení o inkase.
V súvislosti s rozvojom SEPA je taktiež žiaduce, aby sa
v tejto správe posúdila vhodnosť stropu vo výške 50 000
EUR, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje na zásadu rovnosti
poplatkov.

(20)

Z dôvodu právnej istoty a jasnosti by sa nariadenie (ES) č.
2560/2001 malo zrušiť.

L 266/14

(21)

(22)
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S cieľom zabezpečiť právnu súdržnosť medzi týmto
nariadením a smernicou 2007/64/ES, najmä pokiaľ ide
o transparentnosť podmienok a informačných požiada
viek v prípade platobných služieb a pokiaľ ide o práva
a povinnosti v súvislosti s poskytovaním a používaním
platobných služieb, je vhodné, aby sa toto nariadenie
uplatňovalo od 1. novembra 2009. Je vhodné umožniť
členským štátom, aby opatrenia zavádzajúce sankcie za
porušenie tohto nariadenia prijali do 1. júna 2010.

Keďže ciele tohto nariadenia nemožno uspokojivo
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu
rozsahu a dôsledkov navrhovanej činnosti ich možno
lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločen
stvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity
podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcio
nality podľa uvedeného článku neprekračuje toto naria
denie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
1.
Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre cezhraničné
platby v rámci Spoločenstva s cieľom zabezpečiť rovnaké
poplatky za cezhraničné platby v rámci Spoločenstva ako za
platby v tej istej mene v rámci členského štátu.

2.
Toto nariadenie sa uplatňuje na cezhraničné platby
v súlade s ustanoveniami smernice 2007/64/ES v eurách alebo
v národných menách členských štátov, ktoré oznámili rozhod
nutie rozšíriť uplatňovanie tohto nariadenia na svoju národnú
menu v súlade s článkom 14.

3.
Toto nariadenie sa neuplatňuje na platby uskutočnené
poskytovateľmi platobných služieb na ich vlastný účet alebo
na účet ostatných poskytovateľov platobných služieb.

4.
V článkoch 6, 7 a 8 sa stanovujú pravidlá pre inkaso
v eurách medzi poskytovateľmi platobných služieb príjemcu
a platiteľa.

Článok 2
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2. „vnútroštátna platba“ je elektronicky spracovaná platobná
transakcia vykonávaná na podnet platiteľa alebo príjemcu
alebo prostredníctvom príjemcu, pri ktorej sa poskytovateľ
platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných
služieb príjemcu nachádzajú v tom istom členskom štáte;

3. „platiteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá disponuje
platobným účtom a ktorá povoľuje platobný príkaz z tohto
platobného účtu, alebo v prípade, že taký účet neexistuje,
fyzická alebo právnická osoba, ktorá zadáva platobný
príkaz;

4. „príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zamý
šľaným príjemcom finančných prostriedkov, ktoré sú pred
metom platobnej transakcie;

5. „poskytovateľ platobných služieb“ je každá z kategórií práv
nických osôb uvedených v článku 1 ods. 1 smernice
2007/64/ES a fyzická alebo právnická osoba uvedená
v článku 26 uvedenej smernice s výnimkou inštitúcií uvede
ných v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní
činností úverových inštitúcií (1), ktorým členský štát udelil
výnimku v zmysle článku 2 ods. 3 smernice 2007/64/ES;

6. „používateľ platobných služieb“ je fyzická alebo právnická
osoba, ktorá využíva platobné služby ako platiteľ alebo
príjemca, alebo ako platiteľ aj príjemca;

7. „platobná transakcia“ je úkon vkladu, prevodu alebo výberu
finančných prostriedkov, a to z podnetu platiteľa alebo
príjemcu alebo prostredníctvom príjemcu, bez ohľadu na
akékoľvek súvisiace povinnosti medzi platiteľom
a príjemcom;

8. „platobný príkaz“ je každý pokyn platiteľa alebo príjemcu
svojmu poskytovateľovi platobných služieb, ktorým žiada
o vykonanie platobnej transakcie;

9. „poplatok“ je každý poplatok, ktorý poskytovateľ platob
ných služieb účtuje používateľovi platobných služieb
a ktorý priamo alebo nepriamo súvisí s platobnou transak
ciou;

Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia
pojmov:

1. „cezhraničná platba“ je elektronicky spracovaná platobná
transakcia vykonávaná na podnet platiteľa alebo príjemcu
alebo prostredníctvom príjemcu, pri ktorej sa poskytovateľ
platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných
služieb príjemcu nachádzajú v rôznych členských štátoch;

10. „finančné prostriedky“ sú bankovky a mince, prostriedky
prevádzané v bezhotovostnej podobe a elektronické
peniaze vymedzené v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2000/46/ES
z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností
a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektro
nického peňažníctva (2);
(1) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 39.
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11. „spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá koná na iné účely ako
účely, ktoré súvisia s jej obchodnou činnosťou, podnikaním
alebo povolaním;

12. „mikropodnik“ je podnik, ktorý v čase uzavretia zmluvy
o poskytovaní platobných služieb je podnikom v zmysle
definície v článku 1 a článku 2 ods. 1 a 3 prílohy
k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003
o definícii mikropodnikov, malých a stredných
podnikov (1);
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3.
V prípade, že členský štát oznámil rozhodnutie rozšíriť
uplatňovanie tohto nariadenia na svoju národnú menu
v súlade s článkom 14, vnútroštátna platba v mene tohto člen
ského štátu sa môže považovať za zodpovedajúcu cezhraničnej
platbe v eurách.

4.
Toto nariadenie sa nevzťahuje na poplatky za menovú
konverziu.

Článok 4
13. „výmenný poplatok“ je poplatok medzi poskytovateľmi
platobných služieb platiteľa a príjemcu za každé inkaso;

14. „inkaso“ je platobná služba, pri ktorej sa suma transakcie
odpisuje z platobného účtu platiteľa a platobnú transakciu
iniciuje príjemca na základe súhlasu platiteľa, ktorý dal
príjemcovi, poskytovateľovi platobných služieb príjemcu
alebo platiteľovmu vlastnému poskytovateľovi platobných
služieb;

15. „systém inkasa“ je spoločný súbor pravidiel, postupov
a noriem dohodnutých medzi poskytovateľmi platobných
služieb na výkon inkasa.

Článok 3

Opatrenia na uľahčenie automatizácie platieb
1.
Poskytovateľ platobných služieb, ak je to možné, oznámi
používateľovi platobných služieb IBAN používateľa platobných
služieb a BIC poskytovateľa platobných služieb.

Okrem toho poskytovateľ platobných služieb, ak je to možné,
uvedie IBAN používateľa platobných služieb a BIC poskytova
teľa platobných služieb na výpisoch z účtu alebo v prílohe
k výpisom z účtu.

Poskytovateľ platobných služieb poskytuje užívateľovi platob
ných služieb informácie podľa tohto odseku bezplatne.

2.
Ak je to vhodné so zreteľom na charakter príslušnej
platobnej transakcie:

Poplatky za cezhraničné platby a zodpovedajúce
vnútroštátne platby
1.
Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje
používateľovi platobných služieb v súvislosti s cezhraničnými
platbami do 50 000 EUR, sú rovnaké ako poplatky, ktoré tento
poskytovateľ platobných služieb účtuje tomuto používateľovi
platobných služieb za zodpovedajúce vnútroštátne platby v tej
istej hodnote a v rovnakej mene.

2.
Pri posudzovaní výšky poplatkov za cezhraničnú platbu
na účely dodržiavania odseku 1 určí poskytovateľ platobných
služieb zodpovedajúcu vnútroštátnu platbu.

Ak to príslušné orgány považujú za nevyhnutné, vydajú usmer
nenia na určenie zodpovedajúcich vnútroštátnych platieb.
V záujme zabezpečenia súladu usmernení pre zodpovedajúce
vnútroštátne platby príslušné orgány aktívne spolupracujú
v rámci Výboru pre platby zriadeného v súlade s článkom 85
ods. 1 smernice 2007/64/ES.
(1) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

a) pokiaľ ide o transakcie na podnet platiteľa, platiteľ na požia
danie oznámi poskytovateľovi platobných služieb IBAN
príjemcu a BIC poskytovateľa platobných služieb príjemcu;

b) pokiaľ ide o transakcie na podnet príjemcu, príjemca na
požiadanie oznámi poskytovateľovi platobných služieb
IBAN platiteľa a BIC poskytovateľa platobných služieb plati
teľa.

3.
Poskytovateľ platobných služieb môže používateľovi
platobných služieb účtovať dodatočné poplatky k poplatkom
podľa článku 3 ods. 1, ak tento používateľ dá poskytovateľovi
platobných služieb pokyn na vykonanie platobnej transakcie
bez uvedenia IBAN a BIC v súlade s odsekom 2 tohto článku.
Tieto poplatky sú primerané a zodpovedajú nákladom.
Dohodnú sa medzi poskytovateľom platobných služieb
a používateľom platobných služieb. Poskytovateľ platobných
služieb oznamuje používateľovi platobných služieb výšku doda
točných poplatkov v dostatočnom predstihu pred tým, než je
používateľ platobných služieb takouto dohodou viazaný.
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4.
Ak je to vhodné so zreteľom na charakter príslušnej
platobnej transakcie, pri každej fakturácii tovaru a služieb
v Spoločenstve dodávateľ tovaru a služieb, ktorý prijíma platby,
ktoré sa spravujú týmto nariadením, oznámi svojim zákaz
níkom svoje IBAN a BIC svojho poskytovateľa platobných
služieb.

9.10.2009

3.
Ak pre vnútroštátne inkaso existuje medzi poskytovateľmi
platobných služieb príjemcu a platiteľa dvojstranná dohoda,
odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na vnútroštátne inkaso vykonané
pred 1. novembrom 2012.

Článok 8
Dosiahnuteľnosť v prípade inkás
Článok 5
Vykazovacia povinnosť na účely platobnej bilancie
1.
Členské štáty s účinnosťou od 1. januára 2010 odstránia
vnútroštátne vykazovacie povinnosti založené na bankovom
zúčtovaní, uložené poskytovateľom platobných služieb na
účely štatistiky platobnej bilancie, ktoré sa týkajú platobných
transakcií ich zákazníkov do 50 000 EUR.

1.
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ktorý je dosiah
nuteľný pre vnútroštátne inkaso v eurách z platobného účtu
tohto platiteľa, je dosiahnuteľný v súlade so systémom inkasa
aj pre inkasá v eurách iniciované príjemcom prostredníctvom
poskytovateľa platobných služieb nachádzajúceho sa
v ktoromkoľvek členskom štáte.

2.
Odsek 1 sa uplatňuje iba na inkasá, ktoré sú pre spotre
biteľa dosiahnuteľné v rámci systému inkasa.
2.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členské štáty môžu
pokračovať v zbere súhrnných údajov alebo iných relevantných,
ľahko dostupných informácií, ak takýto zber nemá vplyv na
spracovanie platieb a poskytovatelia platobných služieb ho
môžu plne automatizovať.

Článok 6
Výmenný poplatok za cezhraničné inkasá
Ak neexistuje dvojstranná dohoda medzi poskytovateľmi
platobných služieb príjemcu a platiteľa, uplatňuje sa na každé
cezhraničné inkaso vykonané pred 1. novembrom 2012 multi
laterálny výmenný poplatok 0,088 EUR, ktorý poskytovateľ
platobných služieb príjemcu vyplatí poskytovateľovi platobných
služieb platiteľa, pokiaľ sa príslušní poskytovatelia platobných
služieb nedohodli na nižšom multilaterálnom výmennom
poplatku.

3.
Poskytovatelia platobných služieb splnia požiadavky
uvedené v odsekoch 1 a 2 do 1. novembra 2010.

4.
Bez ohľadu na odsek 3 poskytovatelia platobných služieb
nachádzajúci sa v členskom štáte, ktorého menou nie je euro,
splnia požiadavky pre inkasá v eurách uvedené v odsekoch 1
a 2 do 1. novembra 2014. Ak však ktorýkoľvek takýto členský
štát zavedie euro ako svoju menu pred 1. novembrom 2013,
poskytovateľ platobných služieb nachádzajúci sa v tomto člen
skom štáte splní požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 do
jedného roka odo dňa, keď sa príslušný členský štát stal členom
eurozóny.

Článok 9
Príslušné orgány

Článok 7

Členské štáty určia príslušné orgány zodpovedné za zabezpe
čenie súladu s týmto nariadením.

Výmenný poplatok za vnútroštátne inkasá
1.
Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3, ak sa medzi
poskytovateľmi platobných služieb príjemcu a platiteľa na
vnútroštátne inkaso vykonané pred 1. novembrom 2009 uplat
ňuje multilaterálny výmenný poplatok alebo iná dohodnutá
odmena, uplatňuje sa takýto multilaterálny výmenný poplatok
alebo iná dohodnutá odmena na každé vnútroštátne inkaso
vykonané pred 1. novembrom 2012.

2.
Ak sa pred 1. novembrom 2012 takýto multilaterálny
výmenný poplatok alebo iná dohodnutá odmena zníži alebo
zruší, takéto zníženie alebo zrušenie sa uplatňuje na každé
vnútroštátne inkaso vykonané pred uvedeným dňom.

Členské štáty informujú Komisiu o týchto príslušných orgánoch
do 29. apríla 2010. Bezodkladne informujú Komisiu o každej
následnej zmene týkajúcej sa týchto orgánov.

Členské štáty môžu poveriť existujúce orgány, aby konali ako
príslušné orgány.

Členské štáty požadujú, aby príslušné orgány účinne monitoro
vali dodržiavanie tohto nariadenia, a prijmú všetky potrebné
opatrenia na zabezpečenie tohto dodržiavania.
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Článok 10
Postupy podávania sťažností pre údajné porušenie tohto
nariadenia
1.
Členské štáty stanovia postupy, ktoré umožnia používa
teľom platobných služieb a ostatným zúčastneným stranám
podávať sťažnosti príslušným orgánom v súvislosti s údajnými
porušeniami tohto nariadenia poskytovateľmi platobných
služieb.
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ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné
na zabezpečenie ich uplatňovania. Takéto sankcie sú účinné,
primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustano
venia Komisii do 29. októbra 2010 a bezodkladne informujú
Komisiu o každej následnej zmene a doplnení, ktoré ich
ovplyvnia.

Článok 14
Uplatňovanie na iné meny ako euro

Členské štáty môžu na tento účel použiť alebo rozšíriť existu
júce postupy.

2.
V prípade potreby a bez toho, aby bolo dotknuté právo
začať súdne konanie v súlade s vnútroštátnym procesným
právom, príslušné orgány musia informovať stranu, ktorá
podala sťažnosť, o existencii postupov na mimosúdne podá
vanie sťažností a nápravu zavedených v súlade s článkom 11.

Článok 11
Postupy na mimosúdne podávanie sťažností a nápravu
1.
Členské štáty zavedú primerané a účinné postupy na
mimosúdne podávanie sťažností a nápravu s cieľom riešiť
spory týkajúce sa práv a povinností vyplývajúcich z tohto naria
denia medzi používateľmi platobných služieb a ich poskytova
teľmi platobných služieb. Na tieto účely členské štáty poveria
existujúce orgány tam, kde je to vhodné, alebo zriadia nové
orgány.

1.
Členský štát, ktorý nepoužíva euro ako svoju menu
a ktorý sa rozhodne rozšíriť uplatňovanie tohto nariadenia na
svoju národnú menu s výnimkou článkov 6, 7 a 8, to zodpo
vedajúcim spôsobom oznámi Komisii. Toto oznámenie sa
uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Rozšírené uplatňo
vanie tohto nariadenia nadobudne účinnosť 14 dní po tomto
uverejnení.

2.
Členský štát, ktorý nepoužíva euro ako svoju menu
a ktorý sa rozhodne rozšíriť uplatňovanie článkov 6, 7 alebo
8 alebo akejkoľvek ich kombinácie na svoju národnú menu,
o tom informuje Komisiu. Toto oznámenie sa uverejní
v Úradnom vestníku Európskej únie. Rozšírené uplatňovanie
článkov 6, 7 alebo 8 nadobudne účinnosť 14 dní po tomto
uverejnení.

3.
Od členských štátov, ktoré k 29. októbru 2009 už splnili
postup oznamovania v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č.
2560/2001, sa nevyžaduje predloženie oznámenia uvedeného
v odseku 1 tohto článku.

2.
Členské štáty informujú Komisiu o týchto orgánoch do
29. apríla 2010. Bezodkladne informujú Komisiu o každej
následnej zmene týkajúcej sa týchto orgánov.

Preskúmanie

3.
Členské štáty môžu stanoviť, že tento článok sa uplatňuje
iba na používateľov platobných služieb, ktorí sú spotrebiteľmi
alebo mikropodnikmi. V takomto prípade členské štáty
príslušne informujú Komisiu.

1.
Do 31. októbra 2011 Komisia predloží Európskemu
parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru a Európskej centrálnej banke správu o vhodnosti odstrá
nenia vnútroštátnych vykazovacích povinností založených na
bankovom zúčtovaní. K tejto správe sa podľa potreby pripojí
vhodný návrh.

Článok 12
Cezhraničná spolupráca
Príslušné orgány a orgány zodpovedné za postupy mimosúd
neho podávania sťažností a nápravy rôznych členských štátov
uvedené v článkoch 9 a 11 aktívne a pohotovo spolupracujú pri
riešení cezhraničných sporov. Členské štáty zabezpečia, aby sa
takáto spolupráca uskutočňovala.

Článok 13

Článok 15

2.
Do 31. októbra 2012 Komisia predloží Európskemu
parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru a Európskej centrálnej banke správu o uplatňovaní
tohto nariadenia, ku ktorej podľa potreby pripojí návrh. Táto
správa zahŕňa najmä:

a) používanie IBAN a BIC v súvislosti s automatizáciou platieb;

b) vhodnosť maximálnej sumy uvedenej v článku 3 ods. 1 a

Sankcie
Bez toho, aby bol dotknutý článok 17, členské štáty do 1. júna
2010 stanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné na porušenia

c) vývoj trhu v súvislosti s uplatňovaním článkov 6, 7 a 8.
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Článok 16
Zrušenie
Nariadenie (ES) č. 2560/2001 sa zrušuje od 1. novembra 2009.
Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.
Článok 17
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. novembra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Štrasburgu 16. septembra 2009

Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predsedniča

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

