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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu(1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópusambandsins (1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð(2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 260/2012(3) er, ásamt reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 924/2009(4), mikilvægur grundvöllur til
að hrinda í framkvæmd sameiginlegu evrugreiðslusvæði
(e. SEPA), þar sem enginn greinarmunur er gerður
á greiðslum í evrum yfir landamæri og greiðslum í

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 84, 20.3.2014, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 283/2014 frá 12. desember 
2014 um breytingu á XII. viðauka (Frjálsir fjármagnsflutningar) við EES-
samninginn, bíður birtingar

(1) Hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 4. febrúar 2014 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 18. febrúar 2014.
(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 924/2009 frá 

16. september 2009 um greiðslur yfir landamæri í Bandalaginu og um niður-
fell ingu á reglugerð (EB) nr. 2560/2001 (Stjtíð. ESB L 266, 9.10.2009, 
bls. 11).

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 260/2012 frá 14. mars 2012 
um að koma á tæknilegum og viðskiptalegum kröfum fyrir millifærslur 
fjármuna og beingreiðslur í evrum og um breytingu á reglugerð (EB) 
nr. 924/2009 (Stjtíð. ESB L 94, 30.3.2012, bls. 22).

evrum innanlands. Meginmarkmið reglugerðar (ESB) 
nr. 260/2012 er umskipti úr innlendum millifærslum 
fjár muna og beingreiðslukerfum yfir í samræmdar milli-
færslur fjármuna (e. SCT) og beingreiðslukerfi (e. SDD) á 
sameiginlega evrugreiðslusvæðinu, m.a. með því að bjóða 
borgurum Sambandsins einkvæmt alþjóðlegt banka-
reikn ingsnúmer (e. IBAN) sem unnt er að nota fyrir allar 
millifærslur fjármuna og beingreiðslur innan sameiginlega 
evrugreiðslusvæðisins sem tilgreindar eru í evrum.

2) Reglugerð (ESB) nr. 260/2013 hefur kveðið á um að
umskiptin yfir í sameiginlegt evrugreiðslusvæði skuli fara
fram eigi síðar en 1. febrúar 2014 til að veita greiðslu-
þjónustuveitendum og greiðsluþjónustunotendum nægan
tíma til að aðlaga ferli sín að tæknilegu kröfunum sem fylgja 
umskiptunum yfir í samræmdar millifærslur fjármuna og
beingreiðslukerfi á sameiginlegu evrugreiðslusvæði.

3) Frá því reglugerð (ESB) nr. 260/2012 var samþykkt hafa
framkvæmdastjórnin og Seðlabanki Evrópu fylgst náið
með framvindu umskiptanna yfir í sameiginlegt evru-
greiðslusvæði. Fjölmargir fundir hafa verið haldnir með
aðildarríkjum, innlendum opinberum yfirvöldum og mark-
aðs aðilum. Seðlabanki Evrópu hefur með reglu legu milli-
bili birt framvinduskýrslur um umskipti yfir í sam eigin-
legt evrugreiðslusvæði á grundvelli gagna um greiðslur
sem seðlabankar aðildarríkjanna hafa safnað. Þessar
skýrslur gefa til kynna að mörg aðildar ríki á evrusvæðinu
séu vel á veg komin og nemur um skipta hlut fall þeirra
yfir í samræmdar millifærslur fjármuna á sameiginlega
evrusvæðinu nú nálægt 100%. Mikill meiri hluti greiðslu-
þjónustuveitenda hafa gefið upp að þeir uppfylli nú þegar
kröfurnar fyrir sameiginlegt evru greiðslusvæði. Í nokkrum 
öðrum aðildarríkjum er um skipta hlutfallið þó ekki í takt
við væntingar. Þetta á einkum við um beingreiðslukerfi á
sameiginlega evrugreiðslusvæðinu.

4) Þann 14. maí 2013 lagði Efnahags- og fjármálaráðið í
niðurstöðum sínum aftur áherslu á mikilvægi um skipt-
anna yfir í sameiginlegt evrugreiðslusvæði. Það var
tekið fram að umskiptunum yfir í sameiginlegt evru-
greiðslusvæði væri langt í frá lokið og að nauðsynlegt
væri að allir markaðsaðilar gerðu þegar í stað ráðstafanir
til að ljúka tímanlega umskiptunum yfir í sameiginlegt
evrugreiðslusvæði. Samþykkt var aðgerðaáætlun þar sem
söluaðilum, fyrirtækjum, litlum og meðalstórum fyrir-
tækjum og opinberum stjórnsýslustofnunum var boðið að
grípa án tafar til nauðsynlegra raunhæfra aðgerða til að
aðlaga ferli sín og upplýsa viðskiptavini sína um alþjóð-
legt bankareikningsnúmer (e. IBAN) sitt.

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 248/2014

frá 26. febrúar 2014

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 260/2012 um umskipti yfir í millifærslur fjármuna og 
beingreiðslur á vettvangi Sambandsins (*)
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5) Þrátt fyrir verulega viðleitni Seðlabanka Evrópu, aðildar-
ríkja, innlendra opinberra yfirvalda og markaðsaðila
á undanförnum mánuðum sýna nýjustu tölfræðilegu
upplýsingar um umskiptin fram á að heildarumskiptin á
evrusvæðinu yfir í samræmdar millifærslur fjármuna á
sameiginlega evrusvæðinu hafa aðeins aukist úr 40% í
júní 2013 í um 64% í nóvember 2013, á sama tíma og
heildarumskiptahlutfallið að því er varðar bein greiðslu-
kerfið á sameiginlega evrusvæðinu er aðeins komið í 26%.
Á meðan innlendar tölur sýna fram á góða framvindu í
mörgum aðildarríkjum á talsverður hópur aðildarríkja
verulega langt í land með að uppfylla væntingarnar
um umskiptihlutföll. Það er því mjög ólíklegt að allir
markaðsaðilar muni uppfylla kröfurnar sem gilda um
sameiginlegt evrugreiðslusvæði fyrir 1. febrúar 2014.

6) Frá 1. febrúar 2014 munu bankar og aðrir greiðsluþjón-
ustuveitendur, samkvæmt lagaskyldu sinni, þurfa að hafna 
því að framkvæma millifærslu fjármuna eða beingreiðslur 
sem uppfylla ekki kröfurnar sem gilda um sameiginlegt
evrugreiðslusvæði, þrátt fyrir, eins og nú er, að þeir gætu
framkvæmt þessar greiðslur með því að nota áfram það
greiðslufyrirkomulag sem fyrir er samhliða samræmdum
millifærslum fjármuna og beingreiðslukerfinu á sam eigin-
lega evrugreiðslusvæðinu. Ef ekki verða full umskipti yfir
í samræmda millifærslu fjármuna og beingreiðslukerfi á
sameiginlegu evrugreiðslusvæði verður ekki unnt að
útiloka tafir á slíkum greiðslum. Allir notendur greiðslu-
þjónustu, einkum lítil og meðalstór fyrirtæki og neytendur, 
gætu fundið fyrir þessu.

7) Það er nauðsynlegt að komast hjá óþarfa röskun á greiðslum 
vegna þess að umskiptum yfir í sameiginlegt evru-
greiðslusvæði er ekki að fullu lokið fyrir 1. febrúar 2014.
Greiðsluþjónustuveitendum skal því leyft, í takmarkaðan
tíma, að halda áfram að framkvæma greiðslur fyrir milli-
göngu hefðbundna kerfisins sam hliða samræmdum milli-
færslum fjármuna og beingreiðslukerfinu á sam eiginlega
evrugreiðslusvæðinu, rétt eins og þeir gera nú. Því skal
innleiða umbreytingartímabil til að gera það kleift að halda 
áfram slíkri samhliða framkvæmd greiðslna á mismunandi 
sniði. Að teknu tilliti til núverandi talna um umskipti og
vænts hraða umskiptanna þykir rétt að ákvarða eitt sex
mánaða umbreytingartímabil til viðbótar. Þess háttar
ákvæði um að eldri reglur skuli gilda (e. grandfathering)
um hefðbundin kerfi sem uppfylla ekki skilyrði um
sameiginlegt evrugreiðslusvæði ætti að teljast sérstök
neyðarráðstöfun og ætti því að gilda í sem skemmstan tíma, 
þar eð skjót og yfirgripsmikil umskipti eru forsenda þess
að ná fram fullu hagræði af samþættum greiðslumarkaði.
Það er einnig mikilvægt að takmarka tímabil kostnaðar
greiðsluþjónustuveitendanna vegna áframhaldandi
notkunar á hefðbundnu greiðslufyrirkomulagi sam-
hliða kerfinu á sameiginlega evrugreiðslusvæðinu.
Greiðslu þjónustuveitendur sem hafa þegar lokið að fullu
umskiptunum yfir í sameiginlegt evrugreiðslusvæði gætu
tekið til athugunar að veita greiðsluþjónustunotendum,
sem hafa ekki lokið umskiptunum, breytingaþjónustu á
umbreytingartímabilinu. Á meðan á umbreyt ingar tíma-
bilinu stendur ættu aðildarríki að falla frá því að beita

viðurlögum á greiðsluþjónustuveitendur sem fram kvæma 
greiðslur sem uppfylla ekki skilyrðin og á greiðslu-
þjónustunotendur sem hafa ekki enn lokið umskiptunum.

8) Margir stórir notendur beingreiðslugerninga hafa nú
þegar gefið til kynna að þeir hyggi á umskipti nálægt
loka dagsetningunni. Öll frestun á þessum umskipta verk-
efnum gæti leitt til tímabundins álags á inngreiðslur og
sjóðstreymi og þar af leiðandi á sjóðsstöðu hlutaðeigandi
félaga. Ef umskiptin fara að miklu leyti fram svo seint
gæti það einnig valdið tilteknum flöskuhálsum, einkum
hjá bönkum og seljendum hugbúnaðar sem gætu þurft að
takast á við takmarkaða afkastagetu. Viðbótartímabilið,
til að innleiða nýja kerfið í áföngum, myndi stuðla að
því að umskiptin þróist stig af stigi. Markaðsaðilar sem
hafa ekki enn hafið framkvæmd á nauðsynlegri aðlögun
til að uppfylla kröfur að því er varðar sameiginlegt
evrugreiðslusvæði eru beðnir að gera það eins fljótt og
mögulegt er. Markaðsaðilar sem eru nú þegar byrjaðir að
aðlaga greiðsluferli sín ættu þó að ljúka umskiptunum
eins fljótt og mögulegt er.

9) Í ljósi heildarmarkmiðsins um að ná fram samræmdum og 
samþættum umskiptum þykir rétt að umbreytingartímabilið 
gildi bæði um samræmda millifærslu fjármuna og bein-
greiðslukerfi á sameiginlegu evrugreiðslusvæði. Mis-
munandi umbreytingartímabil fyrir samræmda milli-
færslu fjármuna og beingreiðslukerfi á sameiginlegu
evru greiðslusvæði myndu valda ruglingi fyrir neytendur,
greiðslu þjónustuveitendur, lítil og meðalstór fyrirtæki og
aðra greiðslu þjónustunotendur.

10) Með skírskotun til réttarvissu og til að tryggja samfellda
beitingu á reglugerð (ESB) nr. 260/2012 þykir rétt að
þessi reglugerð öðlist gildi eins fljótt og auðið er og að
hún gildi, afturvirkt, frá og með 31. janúar 2014.

11) Í ljósi mikilvægis málsins ætti undanþága frá átta vikna
tímabilinu, sem um getur í 4. gr. í bókun 1 um hlutverk
þjóðþinga í Evrópusambandinu, sem fylgir með í viðauka
við sáttmálann um Evrópusambandið, sáttmálann um
starfshætti Evrópusambandsins og stofnsáttmála Kjarn-
orkubandalags Evrópu, að gilda.

12) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 260/2012 til
samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað 1. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 260/2012 komi 
eftirfarandi:

„1.  Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. 6. gr. geta greiðslu þjón ustu-
veitendur haldið áfram, til 1. ágúst 2014, að framkvæma 
greiðslur í evrum á formi sem er öðruvísi en það sem krafist 
er fyrir millifærslu fjármuna og beingreiðslur samkvæmt 
þessari reglugerð.

Aðildarríki skulu beita reglunum um viðurlög sem gilda um 
brot á 1. og 2. mgr. 6. gr., sem mælt er fyrir um í samræmi 
við 11. gr., frá 2. ágúst 2014.
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Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. 6. gr. geta aðildarríki, til 
1. febrúar 2016, heimilað greiðsluþjónustuveitendum að
veita notendum greiðsluþjónustu breytingaþjónustu vegna 
landsbundinna greiðslna sem gera notendum greiðslu-
þjónustu, sem eru neytendur, kleift að halda áfram að nota 
grunnbankareikningsnúmer í stað auðkennis greiðslu-
reiknings sem tilgreint er í a-lið 1. liðar í viðaukanum með 
því skilyrði að rekstrarsamhæfi sé tryggt með því að breyta 
grunnbankareikningsnúmerum greiðanda og viðtakanda 
greiðslu tæknilega og á öruggan hátt í viðeigandi auð-
kenni greiðslureiknings sem tilgreint er í a-lið 1. liðar í 
viðaukanum. Það auðkenni greiðslureiknings skal afhenda 

notanda greiðsluþjónustu sem stofnar til greiðslunnar, ef 
við á, áður en greiðslan er framkvæmd. Í slíkum tilvikum 
skulu greiðsluþjónustuveitendur ekki leggja neinn kostnað 
eða önnur gjöld á notendur greiðsluþjónustu sem tengjast 
þessari breytingaþjónustu beint eða óbeint“.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda afturvirkt frá og með 
31. janúar 2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 26. febrúar 2014.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

M. SCHULZ D. KOURKOULAS

forseti. forseti.

_______________




