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Možnost plačila z direktno bremenitvijo SEPA ne sme biti vezana na pogoj
prebivališča na nacionalnem ozemlju

Verein für Konsumenteninformation, avstrijsko združenje za obveščanje potrošnikov, pred
avstrijskimi sodišči izpodbija klavzulo iz splošnih pogojev prevoza nemškega prevoznika v
železniškem prometu, družbe Deutsche Bahn, v skladu s katero je mogoče vozovnice,
rezervirane na spletnem mestu družbe Deutsche Bahn, z uporabo sheme SEPA za direktne
bremenitve1 plačati le pod pogojem prebivališča v Nemčiji.
Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče, Avstrija), ki odloča v tej zadevi, Sodišče sprašuje, ali je
taka klavzula v nasprotju s pravom Unije.
Sodišče je v današnji sodbi na postavljeno vprašanje odgovorilo pritrdilno: Uredba o
kreditnih prenosih in direktnih bremenitvah v eurih2 nasprotuje pogodbeni klavzuli, kakršna je ta v
postopku v glavni stvari, ki izključuje plačilo z direktno obremenitvijo SEPA, če plačnik nima
prebivališča v isti državi članici, kot je ta, v kateri ima prejemnik plačila dejanski sedež.
Ker imajo potrošniki plačilni račun najpogosteje v državi članici, v kateri imajo prebivališče, zahteva
po prebivališču na nacionalnem ozemlju namreč pomeni, da se posredno določi država članica, v
kateri se mora nahajati plačilni račun, kar pa je prejemniku plačila z direktno bremenitvijo z Uredbo
izrecno prepovedano. Namen te uredbe je, da s to prepovedjo potrošnikom omogoči, da lahko
za plačila z direktno bremenitvijo uporabijo en sam plačilni račun za vse transakcije znotraj
Unije, s čimer se zmanjšajo stroški, povezani z vzdrževanjem več plačilnih računov.
V zvezi s tem ni upoštevno, da lahko potrošnik uporabi druge načine plačila, kot so plačilo s
kreditno kartico, plačilo preko plačilnega sistema PayPal ali plačilo s takojšnjim bančnim
nakazilom. Prejemniki plačila se lahko sicer še vedno svobodno odločijo, ali bodo plačnikom
ponudili možnost plačila z direktno bremenitvijo SEPA ali ne. Vendar v nasprotju s tem, kar zatrjuje
družba Deutsche Bahn, ti prejemniki plačila, če to možnost ponujajo, za uporabo tega načina
plačila ne smejo določati pogojev, ki odvzamejo polni učinek prepovedi zahteve, da se račun
plačnika nahaja v določeni državi članici.
Poleg tega se prejemniku plačila nikakor ne preprečuje, da bi tveganje zlorabe ali neplačila
zmanjšal na primer z določitvijo, da je vozovnice mogoče izdati ali natisniti šele po tem, ko je ta
prejemnik plačila prejel potrdilo, da je bilo plačilo dejansko prejeto.
OBVESTILO S predlogom za sprejetje predhodne odločbe lahko sodišča držav članic v zvezi s sporom, o
katerem odločajo, Sodišču predložijo vprašanja o razlagi prava Unije ali veljavnosti aktov Unije. Sodišče ne
odloči o nacionalnem sporu. Zadevo reši nacionalno sodišče v skladu z odločbo Sodišča. Ta odločba je
enako zavezujoča za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem.
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Ta shema je bila v celotni Evropski uniji vzpostavljena v okviru enotnega območja plačil v eurih (Single Euro Payments
Area, SEPA)
2
Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih
zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL 2012, L 94, str.
22).
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