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10 būtiskākie SEPA izmantošanas iemesli 
 
Kas ir SEPA? Vienotajā eiro maksājumu telpā (SEPA) klienti var veikt elektroniskus 

eiro maksājumus gan starp 32 valstīm, gan šo valstu robežās ar 
vienādām pamattiesībām un pienākumiem. SEPA telpu veido 27 ES 
valstis, Īslande, Lihtenšteina, Norvēăija, Šveice un Monako. SEPA ir 
ES mēroga politiski virzīta integrācijas iniciatīva, kas veidota ar mērėi 
stiprināt eiro, veicināt konkurenci maksājumu tirgū un attīstīt 
tehnoloăiskās inovācijas. 
 

Vienota klientu 
pieredze 

�SEPA kartēm tika izveidota ar mērėi veicināt vienotu klientu 
pieredzi, patērētājiem veicot un tirgotājiem pieĦemot karšu 
maksājumus. Eiropas Maksājumu padomes (EPC) izstrādātais SEPA 
karšu ietvars nosaka augsta līmeĦa principus un noteikumus, kas pēc 
to ieviešanas bankās un karšu shēmās nodrošinās šo vienoto pieredzi. 
�SEPA būtiski ietekmēs Eiropas tirgotāju attieksmi pret karšu 
pieĦemšanu un pakalpojumiem, kurus tie saĦem no savām bankām. 
Vietās, kur augstu apriti nodrošina liels tūristu apmeklējums vai 
robežas tuvums, kā arī tiem, kam pašlaik jāpieĦem liels skaidrās 
naudas apjoms, būs būtiskas pārmaiĦas un uzlabojumi. 
 

Samazinātas 
skaidrās naudas 
apstrādes izmaksas  

SEPA ieviešana rosinās patērētājus un tirgotājus pārorientēties uz 
maksājumu kartēm un elektroniskajiem maksājumiem. Tirgotājiem 
būtisks ieguvums būs zemākas apstrādes izmaksas, ko nodrošinās eiro 
zonas vienotā skaidrās naudas aizstāšanas stratēăija, vienlaikus 
samazinot arī ar skaidrās naudas apstrādi saistītos riskus. 
 

Augsts drošības 
līmenis 

EPC izstrādātais SEPA karšu ietvars atzīst EMV standartu kā 
tehnoloăisko platformu Eiropas mēroga karšu maksājumu pieĦemšanai 
visaugstākajā drošības līmenī. EMV (sākotnēji Europay MasterCard 

Visa) programma nodrošina CHIP un PIN drošības principu 
izmantošanu karšu transakcijās. Mērėis ir nodrošināt, lai visas SEPA 
apgrozībā esošās universālās kartes būtu SEPA karšu ietvaram 
atbilstošas, sākot ar 2010. gada 31. decembri. 
 

Paaugstināta 
efektivitāte 

� SEPA kartēm vislabāk tiks īstenota, izmantojot atvērtus un 
bezmaksas standartus, kas pieejami visām karšu maksājuma ėēdē 
iesaistītajām pusēm. EPC īsteno karšu standartizācijas programmu, lai 
noteiktu pamatprasības, kas jāievieš visā karšu maksājuma un skaidrās 
naudas izmaksas transakcijas ėēdē (ieskaitot sertifikāciju), nodrošinot 
atbilstību SEPA karšu ietvara prasībām. 
� Šo procesu rezultātā vienoti POS (point of sale – tirdzniecības 
vietas) procesi karšu pieĦemšanā būtiski vienkāršos darbinieku 
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apmācību un samazinās kĜūdu iespējamību. Turklāt tirgotāji būtiski 
ietaupīs termināĜu ekspluatācijā, jo nebūs nepieciešami vairāki 
termināĜi un tiks ieviesti vienoti standarti terminālis–pieĦēmējvieta 
(terminal-to-host). 
 

Lielāka konkurence 
starp IT 
nodrošinātājiem 

SEPA karšu ietvarā nepieciešami vienoti standarti, kas veicina 
konkurences pieaugumu starp IT nodrošinātājiem, tādējādi paātrinot 
tirgotāju labumu veicinošas inovācijas. 
 

Lielāka konkurence 
starp pieĦēmējiem 

Pārejot uz vienotiem standartiem, SEPA atvērs tirgu 
pieĦēmējpakalpojumiem, Ĝaujot palielināties nodrošinātāju izvēlei un 
daudzu jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai. 
 

Lielāka konkurence 
starp apstrādātājiem 

Atbilstoši noteiktajam SEPA karšu ietvarā, nodalot karšu shēmu no 
apstrādes vienībām, radīsies daudz jaunu specializētu apstrādātāju, 
kuru darbība iepriekš bija apvienota ar starpbanku un shēmu 
operācijām. Tam vajadzētu atvērt apstrādes tirgu, palielināt 
konsolidāciju un samazināt transakcijas maksas apjomradītas 
ekonomijas dēĜ. 
 

UzĦēmējdarbības 
pārrobežu iespējas  

Pārrobežu uzĦēmējdarbības ekspansija vairs netiks ierobežota. 
Daudzskaitlīgās pieĦēmējbanku attiecības varēs samazināt, jo SEPA 
Ĝaus apvienot eiro karšu maksājumu pieĦēmējbanku pakalpojumus. 
Vienotie klīringa un norēėinu nosacījumi visās valstīs Ĝaus optimizēt 
skaidrās naudas operācijas un vienkāršot ar klientu apkalpošanu 
nesaistītās funkcijas. 
 

Paplašināta karšu 
pieĦemšana 

SEPA karšu ietvaram atbilstīgām kartēm jābūt tādām, ko var pieĦemt 
katrā bankomātā un/vai jebkurš tirgotājs visās SEPA valstīs. Tomēr 
saskaĦā ar SEPA karšu ietvarā noteiktajiem konkurenci veicinošiem 
principiem tas nenosaka nekādu ăeogrāfisku aptvērumu SEPA 
mērogā. Kartes pieĦemšana jebkurā konkrētā terminālī atkarīga tikai 
no tirgotāja lēmuma pieĦemt konkrēto karti. SEPA karšu ietvars 
novērš daudz barjeru, lai karšu pieĦemšana un aptvērums atbilstu 
patērētāju un tirgotāju vajadzībām. 
 

Vienādota 
izĦēmuma gadījumu 
apstrāde 

ES Maksājumu pakalpojumu direktīva, ko paredzēts ieviest ES valstu 
tiesību aktos ar 2009. gada 1. novembri, nodrošina vienotu juridisko 
ietvaru maksājumiem un piedāvā vienotus izĦēmuma gadījuma 
apstrādes nosacījumus un patērētāju strīdu izskatīšanas nosacījumus, 
optimizējot ar klientu apkalpošanu nesaistītās funkcijas. 

 


