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Sammanfattning

1 ”Improving cross-border retail payment services in the euro area
– the Eurosystem’s view”, september 1999; ”Improving cross-
border retail payment services – progress report”, september
2000; ”Towards an integrated infrastructure for credit transfers
in euro”, november 2001.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001
av den 19 december 2001.

ECB har redan offentliggjort ett antal rapporter
som visar att servicenivån för gränsöverskridan-
de massbetalningar i euroområdet är betydligt
lägre än för nationella massbetalningar och följ-
aktligen har ECB lagt fram mål för och förslag
på hur situationen skulle kunna förbättras1. Den
här rapporten gör en utvärdering av bankernas
ansträngningar och förklarar Eurosystemets po-
licyinriktning i den här frågan.

Fram till 2001 hade bankerna på det stora
hela inte lyckats göra några avgörande fram-
steg vad gäller att tillhandahålla tjänster för
gränsöverskridande massbetalningar i euro till
slutkunderna. I december det året förändra-
des dock förhållandena för bankerna dras-
tiskt när Europaparlamentet och EU-rådet an-
tog förordningen om gränsöverskridande be-
talningar i euro.2 Enligt den förordningen skall
bankerna ta ut samma pris för nationella som
för gränsöverskridande massbetalningar i
euro. Eurosystemet, som från allra första bör-
jan har agerat som en katalysator för föränd-
ringar, önskar fortsätta att hjälpa bankerna
att hålla driftskostnaderna för gränsöverskri-
dande massbetalningar i linje med de avgifter
som de i enlighet med förordningen har rätt
att ta ut. Om denna policy kommer att fort-
sätta eller ej beror på bankernas vilja och
förmåga att visa konkreta resultat.

Bankerna har under den senaste tiden ökat
sina ansträngningar att skapa ett effektivt ge-
mensamt betalningsområde i euro, ”Single
Euro Payments Area” även kallat SEPA, och
de har antagit en generell strategi som skall
vara avslutad 2010. De har även kommit över-
ens om en ledningsstruktur med EPC (Euro-
pean Payment Council), som centralt besluts-
fattande organ och ett antal arbetsgrupper
som skall ge EPC råd i strategiska frågor.
Eurosystemet uppmanar banksektorn att in-
volvera bankerna från de anslutande staterna
i processen med att utveckla SEPA så att
affärsbehoven som finns i dessa bankväsen-
den beaktas i tillräcklig utsträckning samt att
dessa länder har möjlighet att ta hänsyn till
krav som gäller SEPA när de omstrukturerar
sina betalningssystem.

Eurosystemet välkomnar EPCs beslut och åta-
ganden. Banksektorn måste nu genomföra
dessa beslut inom hela bankväsendet på rätt
sätt. Den roll som spelas av bankföreningar
på nationell nivå respektive för olika sektorer
kan övervägas i det här sammanhanget. De
skulle kunna stödja implementeringen av EPCs
beslut på samma vis som de verkar för upp-
fyllande av etablerad nationell praxis. Euro-
systemet kommer noga att övervaka hur EPCs
beslut följs.

Dessutom räknar Eurosystemet med att
banksektorn på ett tydligare vis än hittills
offentliggör samtliga mellanliggande steg
och avgörande delmål i sin SEPA-strategi.
Framför allt uppmuntrar Eurosystemet EPC
att säkerställa en bred implementering av
bank-till-bank samt bank-till-kund STP-stan-
darder för automatiserad hantering (straight-
through-processing). Eurosystemet har gång
på gång efterfrågat ett snabbt införande av
STP-standarder men vissa banker har inte va-
rit lyhörda för denna begäran. Det verkar
som om det finns brister i implementeringen
av IPI (International Payment Instruction) och
särskilt vad gäller utvecklingen av ePI (elec-
tronic Payment Initiator). Denna standard har
mycket stor betydelse för den helautomati-
serade end-to-end-hanteringen av gränsöver-
skridande massbetalningar och bankerna bör
lägga tillräcklig vikt vid den.

Eurosystemet välkomnar det faktum att bank-
sektorn har tagit ett beslut om vilket infra-
struktursystem som skall väljas för betalning-
ar i euro inom euroområdet, ett paneurope-
iskt automatiserat clearinghus (PE-ACH), och
att en leverantör redan är operationell. Jäm-
fört med tidigare gör den här infrastrukturen
att bankerna bättre och mer effektivt kan
förmedla betalningar i hela euroområdet och
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på så vis minska interbankkostnaderna. Euro-
systemet förväntar sig att samtliga banker kla-
rar av att inom kort ta emot betalningar via
PE-ACH och öka de volymer som behandlas
via PE-ACH i syfte att nå upp till den kritiska
massan. Inom en nära framtid skulle bankerna
även kunna öka effektiviteten i PE-ACH ge-
nom att göra även nationella överföringar
genom det systemet. De kan därigenom skapa
en konsolidering av den i dagsläget splittrade
infrastrukturen för massbetalningar i euro un-
der förutsättning att en sådan övergång inte
leder till försämringar i servicenivån för
nationella betalningar. För att dra nytta av
alla fördelar med STP bör bankerna även
automatisera sina intrabankprocesser. Länken
mellan bankerna och deras kunder är en stor
kostnadskälla och utgör en betydande bespa-
ringspotential om lämplig procedurer införs.

För att främja smidiga betalningssystem har
Eurosystemet tre policyverktyg till sitt förfo-

gande: som katalysator för förändring, som
övervakare och genom sitt engagemang som
operatör och tillhandahållare av betalnings-
tjänster. I sina ambitioner att upprätta ett
gemensamt betalningsområde i euro har
Eurosystemet spelat en viktig roll som kataly-
sator för förändring. Avsikten är att Euro-
systemet skall fortsätta att spela denna roll
genom ett nära samarbete med EPC och med
samtliga övriga inblandade parter. Detta skall
ske genom att analyser av utvecklingen inten-
sifieras för att tillhandahålla bättre marknads-
information och uppgifter som kan vara till
nytta för ökad säkerhet och genom att över-
vaka de framsteg som görs. Eurosystemet
kommer att rapportera om dessa frågor vid
behov. Om bankerna inte klarar av att leva
upp till de utlovade resultaten inom den över-
enskomna tidsramen kommer Eurosystemet
emellertid att agera och mer aktivt använda
sina reglerande befogenheter.
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Inledning

Artikel 105.2 i Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen och artikel 3 i stad-
gan för Europeiska centralbankssystemet och
Europeiska centralbanken ger Eurosystemet
mandat att främja väl fungerande betalnings-
system. Arbetet med att skapa ett gemen-
samt betalningsområde i euro (SEPA) är ett
direkt resultat av denna uppgift i stadgan.
SEPA skall göra det möjligt för enskilda indi-
vider och för företag att snabbt, billigt och
säkert göra överföringar i den gemensamma
valutan inom hela euroområdet och på så vis
dra nytta av Ekonomiska och monetära unio-
nen (EMU) och framför allt av den gemen-
samma marknaden.

Sedan den tredje etappen i EMU inleddes
1999 har system som Target, som drivs av
Eurosystemet, eller Euro 1, som drivs av EBA
(Euro Banking Association) gjort det möjligt
att göra stora gränsöverskridande betalning-
ar i euro lika säkert och effektivt som natio-
nella eurobetalningar.

Sedan 2002 har SEPA även blivit en realitet
för massbetalningar i kontanter genom att
Eurosystemet införde eurosedlar och mynt.
Det sista steget blir att utvidga SEPA till att
omfatta kontantlösa massbetalningar (dvs. be-
talningar genom avistakonton på affärsban-
ker). Under flera år har offentliga myndighe-
ter (Europeiska kommissionen, Europaparla-
mentet och framför allt Eurosystemet)
uppmanat bankerna att se till att samma nivå
på service skall gälla för gränsöverskridande
betalningar i euro som på det nationella pla-
net. För att hjälpa banksektorn att uppfylla
dessa mål har Eurosystemet i enlighet med
sitt mandat arbetat intensivt med bankerna
för att hjälpa dem att få ner kostnaderna på
gränsöverskridande betalningstjänster.

Inför de problem som bankerna upplevde när
det arbetet skulle omvandlas till konkreta re-
sultat i tjänster för gränsöverskridande mass-
betalningar för slutkunderna antog Europa-
parlamentet och EU-rådet i december 2001
förordningen om gränsöverskridande betal-
ningar i euro (se kapitel 1.2). Förordningen
tvingar bankerna att ta ut samma avgift för
nationella som för gränsöverskridande betal-
ningar. Bankerna är nu faktiskt tvungna att
snabbt sänka sina kostnader för att begränsa
förlusterna på gränsöverskridande betalnings-
tjänster. För att uppfylla detta enades de för-
ra året om en ny strategi avseende SEPA som
vägledning för genomförandet.

ECB har mot bakgrund av detta utformat den
här rapporten för att beskriva den senaste
utvecklingen av kontantlösa massbetalningar
(kapitel 1), för att bedöma bankernas an-
strängningar att uppnå ett gemensamt betal-
ningsområde i euro (kapitel 2) och för att
förklara vilken policy Eurosystemet avser att
utarbeta på det här området (kapitel 3).

Den här rapporten behandlar främst utveck-
lingen i euroområdet eftersom Eurosystemet
är euroområdets centralbankssystem. Euro-
systemet strävar dock efter att dess policyin-
riktningar skall stämma överens med utveck-
lingen av den gemensamma marknaden för
betalningar i EU. Således finns ett nära sam-
arbete med Europeiska kommissionen. Stor
vikt bör läggas på att integrera de anslutande
länderna i SEPA-initiativet. Eftersom dessa
länder står inför EU-medlemsskap och har
förbundit sig att framöver anta euron bör de
delta i det gemensamma betalningsområdet
och anpassa sina betalningssystem därefter.
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1 Den senaste utvecklingen på området för massbetalningar
i euroområdet

1.1 Avlägsnande av hinder mot lägre
kostnader för gränsöverskridande
betalningstjänster

Fram till och med 2002 var bankerna
tveksamma till ett gemensamt
betalningsområde i euro

Betalningssystem och deras infrastrukturer har
traditionellt utvecklats för valutaområden som
avgränsats av nationella gränser. Resultatet är
att det i euroområdet finns mycket effektiva
nationella system för massbetalningar. Den tred-
je etappen av EMU ledde till en dissociering
mellan valutaområdet – euroområdet – och na-
tionella gränser. För att garantera en säker och
effektiv hantering av massbetalningar inom hela
euroområdet måste betalningssystemen anpas-
sas till den nya situationen.

Fram till och med 2002 var den europeiska
banksektorn tveksam till att vidta de nödvän-
diga åtgärderna för att skapa en effektiv infra-
struktur för gränsöverskridande massbetal-
ningar. Enskilda banker ville inte göra stora
investeringar utan att vara säkra på att andra
banker skulle vara villiga att göra liknande
investeringar så att hela bankväsendet skulle
kunna tjäna på det hela. Beroende på nät-
verkseffekter kan enskilda investeringar bara
visa sig framgångsrika om andra banker också
går med på att göra investeringar i samma
infrastruktur och tillhandahålla den kritiska
massa som erfordras för att nå skalfördelar.
På så vis ökar nyttan för enskilda banker med
antalet deltagare i sådana infrastrukturer. Med
anledning av att banksektorn varit inaktiv un-
der ett antal år behövdes en katalysator för
att samordna ansträngningarna och sätta press
på de banker som blockerade förbättringsar-
betena eller som inte var beredda att göra
tillräckliga framsteg. Den viktigaste uppgif-
ten för denna katalysator var att hjälpa till att
koordinera sektorns ansträngningar att upp-
rätta en paneuropeisk infrastruktur för mass-
betalningar och för att etablera en lämplig
ledningsstruktur för bankväsendet. Både en

paneuropeisk infrastruktur och effektiv led-
ning behövs för att förverkliga SEPA.

Eurosystemets roll som katalysator

Eurosystemet tog itu med den här frågan re-
dan från början. Nivån på service på gräns-
överskridande betalningar avvek kraftigt från
vad som gällde för nationella betalningar. Den
europeiska allmänheten väntade sig helt klart
att få tillgång till en lika god servicenivå för
euroområdet som man vant sig vid på det
nationella planet. De avgifter som bankerna
tillämpar för gränsöverskridande betalningar
är i genomsnitt 100 gånger högre än för
nationella betalningar. Typiskt nog utfördes
de gränsöverskridande eurobetalningarna
mycket långsammare än jämförbara nationel-
la betalningar.

De huvudsakliga skälen till dessa brister upp-
märksammades i en rapport som ECB publi-
cerade i september 1999 ”Improving cross-
border retail payment services in the euro
area – the Eurosystem’s view”. Skälen var a)
olika ”processkedjor” för nationella och
gränsöverskridande betalningar och de låga
volymerna för de senare, b) otillräckligt ut-
nyttjande av överenskomna standarder och
låg automatisering på interbank- och intra-
banknivåer samt c) avsaknad av en lämplig
interbankinfrastruktur och att de överens-
kommelser som dominerade utgjordes av
korrespondentbanksarrangemang.

Eurosystemet har därefter bidragit till att hjäl-
pa bankerna att avlägsna en del av de orsaker
som 1999 identifierades i rapporten och som
angavs som skäl till de högre kostnaderna för
kapitaltransfereringar över gränserna. I sam-
arbete med banksektorn definierades en rad
tekniska standarder för bankerna för hante-
ring av sådana överföringar. Eurosystemet
sponsrade diskussionerna mellan banksektorn
och statistikmyndigheterna. Detta ledde fram
till ett generellt tröskelvärde på 12 500 EUR
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under vilket ingen betalningsbalansrapporte-
ring behöver ske och att en harmoniserad
lista med transaktionskoder togs fram. Ban-
kerna uppmanades också att komma överens
om ett arrangemang som skulle göra det möj-
ligt för dem att dela kostnaderna mellan av-
sändaren och mottagaren. Dessa beskrivs i
en framstegsrapport publicerad av ECB i sep-
tember 2000 och in en artikel i ECBs må-
nadsrapport i februari 2001.

Dessutom gav ECB i november 2001 ut en
rapport, på uppmaning av Ekofin-rådet (EU-
rådet i sammansättning av ekonomi- och fi-
nansministrarna), om en realistisk och kon-
kret tidsplan för implementering av moderna
infrastrukturer för betalningssystem för gire-
ringar i syfte att få ner kostnaderna. I den här
rapporten, ”Towards an integrated infrastruc-
ture for credit transfers in euro”, ger Euro-
systemet ytterligare ett bidrag vad gäller tre
huvudsakliga kostnadskällor som bankerna
fortfarande behöver ta itu med för att avlägs-
na de ”betalningsgränser” som fortfarande
existerar vid gireringar inom euroområdet.
Dessa är interna kostnader inom bankerna,
otillräcklig användning av Eurosystemets stan-
darder och avsaknaden av en lämplig infra-
struktur. I rapporten ges vägledning om hur
banksektorn skall gå till väga för att klara av
de omfattande förbättringar som måste göras
avseende gränsöverskridande betalningstjäns-
ter fram till slutet av 2004. Eurosystemet krä-
ver framför allt att bankerna skall sätta upp ett
ledningsorgan för att upprätta och genomföra
nya standarder och för att besluta om en ny
infrastruktur för betalningar. Eurosystemet upp-
manar dem även att erbjuda en bastjänst för
gränsöverskridande gireringar till alla banker för
att främja pristransparens och konkurrens.

1.2 Förordningen om
gränsöverskridande betalningar
i euro

Bakgrund

Det arbete som Eurosystemet och bankerna
lagt ner borde ha lett fram till avsevärda pris-
sänkningar på gränsöverskridande betalningar,

men två prisundersökningar som Europeiska
kommissionen lät genomföra under somma-
ren 2001 visade inte på några större förbätt-
ringar. Enligt dessa undersökningar låg kost-
naderna för en utlandsbetalning på 100 EUR i
allmänhet på mellan 17 och 24 EUR, en nivå
som är klart otillfredsställande.

Europeiska kommissionen och Europaparla-
mentet ansåg att dessa bristande framsteg
avseende kostnaderna för utlandsbetalningar
krävde en drastisk politisk lösning. Resultatet
blev att Europeiska kommissionen la fram ett
förslag till en förordning om gränsöverskri-
dande betalningar i euro. På grundval av detta
förslag antogs Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 de-
cember 2001 om gränsöverskridande betal-
ningar i euro.

Innehållet i förordningen

Förordningen kräver att fr.o.m. den 1 juli
2002 skall avgifter för gränsöverskridande
elektroniska betalningar (dvs. betalningar med
kort och uttag från uttagsautomater) i euro
upp till 12 500 EUR vara samma som för
nationella betalningar. Från och med den
1 juli 2003 skall samma regler även gälla för
utlandsbetalningar i euro (t.o.m. samma
belopp). Med effekt från och med den
1 januari 2006 kommer tröskelvärdet, som
nu är på 12 500 EUR, att höjas till 50 000 EUR.
Instituten måste tydligt ange för kunderna
vilka avgifter som gäller. För att underlätta
behandlingen av gränsöverskridande överfö-
ringar skall kreditinstituten ange det interna-
tionella kundnumret (IBAN) och institutets
bankidentifieringskod (BIC) på kundernas
kontoutdrag. Bankkunderna måste meddela
varandra IBAN och BIC. Om en kund inte
meddelar den sändande banken mottagarens
BIC och IBAN har banken rätt att ta ut en
högre avgift. För att minska rapporterings-
kraven för bankerna skulle nationella krav på
betalningsbalansrapportering på belopp upp
till 12 500 EUR avlägsnas senast den 1 juli
2002. Förordningen skall revideras senast den
1 juli 2004, framför allt för att bestämma om
det är lämpligt att höja tröskelvärdet för be-
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talningsbalansrapportering till 50 000 EUR.
Slutligen kan de medlemsstater som ännu inte
har antagit euron fördröja tillämpningen av
förordningen för sin valuta under förutsätt-
ning att de vederbörligen informerar Euro-
peiska kommissionen.

På begäran av EU-rådet levererade ECB den
26 oktober 2001 ett yttrande om förslaget
till förordning (CON/2001/34) vilket delar
den allmänna målsättningen men uttrycker re-
servationer om förordningens inblandning i
prisbildningsmekanismen. Efter ECBs inlägg
togs checkar bort från förordningens princip
om enhetliga avgifter beroende på svårighe-
ter att behandla detta betalningsinstrument
på elektronisk väg och det således är mindre
effektivt än andra betalningsinstrument.

Ekonomiska konsekvenser av förordningen

Förordningen har inneburit en drastisk lös-
ning på problemet med prisskillnader mellan
nationella och gränsöverskridande betalning-
ar i euro. Den har medfört en väsentlig in-
skränkning i bankernas prispolicy. Effektiva
betalningssystem och operativa förfaranden
finns i allmänhet bara att tillgå på nationell
nivå. Bankerna ådrar sig i dagsläget väsentligt
högre kostnader för utlandsbetalningar men
kommer genom förordningen att förbjudas
föra över dessa kostnader (inklusive en viss
vinstmarginal) till sina kunder. Det konstate-
ras även att det finns strukturella skillnader i
prispolicy och prisnivåer för betalningar i oli-
ka länder där förordningen gäller. Bankerna
måste därför snabbt minska sina kostnader
för gränsöverskridande betalningar för att
uppnå en hållbar avkastningsgrad på denna
typ av verksamhet. De förväntade stora pris-
sänkningarna på avgifter för utlandsbetalning-
ar kommer i själva verket bara att vara möj-
ligt i det långa loppet om bankernas kostna-
der också minskar kraftigt.

Som ett resultat av förordningen har banker-
na, särskilt i länder med hög konkurrens och
effektiva nationella system med låga vinst-
marginaler, i dagsläget bara att välja mellan
att antingen ta förluster tills gränsöverskri-

dande och nationella betalningssystem kan be-
drivas på samma effektivitetsnivå eller att för-
söka kompensera sig för förlusterna genom
avgiftsökningar. Det finns belägg för att vissa
banker höjde priserna för kortbetalningar (el-
ler andra tjänster) den 1 juli 2002 när förord-
ningen om kortbetalningar trädde i kraft i
syfte att täcka kostnader i samband med
gränsöverskridande betalningar med lokala
betalningssystem. I enskilda fall har sådana
höjningar uppgått till mer än 50 %.

Effekter på Eurosystemets policy

Antagandet av förordningen har även påver-
kat Eurosystemets policy gentemot SEPA. Eu-
rosystemets första steg var att hjälpa banker-
na att hitta sätt att minska kostnaderna och
förbättra servicen. Bankernas kapacitet att
anpassa sig till de nya förutsättningarna är av
stort intresse för Eurosystemet. Ett storska-
ligt misslyckande till anpassning skulle kunna
innebära oönskade bieffekter (till exempel
högre avgifter för inhemska betalningar eller
att utlandsbetalningar inte längre erbjuds som
tjänst) vilket skulle kunna äventyra hela upp-
rättandet av ett effektivt och säkert gemen-
samt betalningsområde för kontantlösa mass-
betalningar. Eurosystemet har således ett
stort intresse av att hjälpa bankerna att mins-
ka kostnadsbaserna eftersom det skulle stär-
ka deras möjligheter att bibehålla och förbättra
kvaliteten på betalningssystemtjänster. Dessut-
om kommer kunderna i slutändan också att dra
nytta av dessa lägre kostnader eftersom en kon-
kurrenskraftig miljö kommer att sporra banker-
na att sänka avgifterna för betalningssystems-
tjänster och dessa besparingar kommer att kom-
ma kunderna till godo.

Eurosystemet har den uppfattningen att ban-
kernas SEPA-initiativ inte bara skall sträva
efter att göra gränsöverskridande massbetal-
ningar mer effektiva än vad de är idag. Målet
bör dessutom vara att hanteringen av sådana
betalningar skall bli mer effektiva än vad han-
teringen av nationella betalningar är idag. Så
skulle nationella betalningar bli ännu effekti-
vare genom att integrera dem i en paneuro-
peisk infrastruktur.
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1.3 Banksektorns strategi för att skapa
ett gemensamt betalningsområde
i euro

EPCs strategi och ledning

Den europeiska banksektorn enades i maj
2002 om en strategi för att upprätta ett ge-
mensamt betalningsområde i euro utan åt-
skillnad mellan nationella och gränsöverskri-
dande betalningar. I en vitbok3, ”Euroland –
Vårt gemensamma betalningsområde”, för-
band sig den europeiska banksektorn att upp-
fylla detta mål. Sektorn har beslutat att skapa
en effektiv infrastruktur för massbetalningar
och har upprättat en vägledning med olika
steg som skall uppnås.

Under sommaren 2002 kom den europeiska
banksektorn vidare överens om en lednings-
struktur och om de viktigaste områden där
fokus skulle läggas för att skapa SEPA. Det
viktigaste samordnande och beslutsfattande
organet för den europeiska banksektorn i be-
talningsfrågor är EPC (European Payments
Council). Det består av en generalförsamling
med 52 delegater som representerar alla ty-
per av europeiska banker (stora såväl som
mindre deltagare). De tre europeiska kredit-
organisationerna4 och EBA är associerade
med EPC och administrerar också dess se-
kretariat och arbetsgrupper. EPCs församling
beslutar om policyfrågor som utarbetas i fem
arbetsgrupper. Eurosystemet har bjudits in
att delta som observatör vid dessa möten
och till de flesta av dessa arbetsgrupper för
att i ett tidigt skede ge synpunkter på ban-
kernas strategi. Samordningsgruppen, som be-
står av 15 representanter utvalda av EPC,
stöder processen. Den synkroniserar EPCs
och dess arbetsgruppers arbete och agerar
som samtalspartner med Eurosystemet och
andra offentliga myndigheter. EPC har upp-
rättat följande arbetsgrupper för att ta itu
med de frågor som bedöms vara mest ange-
lägna för att slutföra SEPA-projektet.

• Arbetsgruppen för affärs- och kund-
fordringar (The Business and Custo-
mer Requirements Working Group)
skall regelbundet granska och sköta utveck-

3 Se www.europeanpaymentscouncil.org
4 Europeiska bankfederationen, Europeiska sparbanksgruppen och

Europeiska föreningen för kooperativa banker.

lingen av betalningsinstrument under deras
livslängd.
EPC anser att ramverket för olika betal-
ningsinstrument måste göras förenligt med
kundfordringarna i ett paneuropeiskt sam-
manhang. I november 2002 antogs koncep-
tet för en paneuropeisk plan för gireringar,
kallat Credeuro. Credeuro-konventionen
sätter en standard för en grundläggande
paneuropeisk girering vilken kräver ett mi-
nimum av information från bankkunderna
och som garanterar att tiden för betalning-
en inte överstiger tre dagar (fr.o.m. den
dag då uppdraget accepteras till den dag
mottagarens konto krediteras). I februari
2003 antog EPC en interbankkonvention
om betalningar vilken garanterar att hela
överföringsbeloppet krediteras mottaga-
rens konto. EPC kommer dessutom att
definiera rapporteringskraven för ett pan-
europeiskt system för avgifter i slutet av
2003, som skall införas i juli 2005. Använd-
ningen av checkar, särskilt för utlandsbe-
talningar, skall minskas kraftigt och kun-
derna skall uppmuntras använda andra in-
strument.

• Arbetsgruppen för infrastruktur (The
Infrastructure Working Group) skall
främja utvecklingen och konvergensen av
den infrastrukturmodell som anses vara att
föredra (dvs. PE-ACH).
EPC föredrar en PE-ACH-infrastruktur
som klarar av STP och att denna struktur
skall vara öppen på lika villkor för alla,
ägas och användas av bankerna och vara
tillgänglig för gireringar från och med halv-
årsskiftet 2003 och för direktdebitering
från och med halvårsskiftet 2005. PE-ACH
definieras som en affärsplattform för till-
handahållande av massbetalningsinstrument
för euro och för relaterade bastjänster,
bestående av styrregler och betalningsprax-
is och uppbackad av nödvändig teknisk
plattform. Centralbankerna och de auto-
matiserade clearingcentralerna skulle kun-
na underlätta bankernas tekniska tillträde
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och centralbankerna skulle också kunna
delta som användare. Enligt EPCs beräk-
ningar behövs inledningsvis en första kri-
tisk teknisk massa på runt 50 % av den
aktuella volymen av utlandsbetalningar han-
teras via den paneuropeiska infrastruktu-
ren för att garantera lönsamhet för PE-ACH.
Den transaktionsvolymen beräknas ha nåtts
vid halvårsskiftet 2004 genom att kanalise-
ra transaktioner som i dagsläget sköts ge-
nom korrespondentbanker till PE-ACH.
Den kritiska massan kommer emellertid
först att uppnås när nationella massbetal-
ningar från länder utan ACH-infrastruktur
också hanteras i PE-ACH. Servicenivån pla-
neras ha förbättrats så pass fram till 2007
att avveckling kan ske samma dag.
I vissa länder har banksektorn påbörjat dis-
kussioner om hur nationella massbetalning-
ar skall kunna flyttas över till PE-ACH. Det
är inte sannolikt att detta kommer att ske
med en gång. Det är snarare troligt att
nationella betalningar kommer att flyttas
över progressivt, kanske genom den ”kon-
centriska modellen”5 som kommer att möj-
liggöra för STP att gradvis byggas ut i EU.
På EPCs plenarmöte den 28 januari 2003
godkände EBA STEP2 som den första
automatiserade clearingorganisationen till
PE-ACH och som den mest troliga för att
kunna hantera gireringar i enlighet med
förordningen fram till juli 2003. STEP2 togs
i drift den 28 april 2003 och indikerade att
det kan stödja den koncentriska modellen.
På EPCs plenarmöte den 4 juni 2003 antogs
en resolution enligt vilken varje finansinsti-
tut i EU skall kunna nås via STEP2 i slutet
av 2003 och via vilken som helst av de
övriga potentiella PE-ACH i framtiden.

• STP-arbetsgruppen (the end-to-end
STP Working Group) har som uppgift
att främja fullständig STP för varje SEPA-
instrument.
EPC beslutade att ett organ för STP-stan-
darder och ledning skulle upprättas. En ge-
mensam uppsättning paneuropeiska stan-
darder, regler, konventioner och rättsliga
krav på instruktioner för grundläggande be-
talningstyper borde möjliggöra för banker
över hela Europa att uppnå en nivå på

service och automatik som är åtminstone
jämförbara med de främsta nationella i
dagsläget. En tidtabell för genomförande
av dylika standarder och regler skall defi-
nieras före slutet av 2003. En ytterligare
uppsättning standarder, regler och konven-
tioner för att tillhandahålla bättre eller lo-
kala tjänster med STP skall godkännas och
en tidtabell skall upprättas för genomför-
andet före den 31 december 2004. På EPC:s
plenarmöte den 4 juni 2003 antogs en re-
solution i vilken krävs helt EU-harmonise-
rade krav för bekämpning av penningtvätt
på betalningsområdet eftersom olika na-
tionella regler skulle hindra STP.

• I arbetsgruppen för kontanter (The
Cash Working Group) läggs fokus på
kortfristiga projekt för att förbättra effek-
tiviteten av kontanthantering i euroområ-
det. Dessutom avser EPC utveckla en stra-
tegi för att på lång sikt kraftigt minska
användningen av kontanter. Bankerna kom-
mer att formulera sina nationella strate-
gier under 2003 och genomföra dem fram
till 2007. Arbetsgruppen har för avsikt att
förbereda rekommendationer om rättslig,
reglerande eller teknisk utveckling avseen-
de hantering av kontanter för att bibehålla
bankernas lönsamhet på det området. Det
är arbetsgruppens uppgift att undersöka
ett nytt paneuropeiskt synsätt till kontant-
hantering och infrastruktur, upprätta ett
harmoniserat ramverk för kontanttjänster
och stärka processeffektiviteten för kon-
tantförsörjning. EPC har indikerat en tid-
tabell för vissa delmål. Så skall t.ex. kun-
derna fr.o.m. 2003 informeras om förde-
larna med elektroniska betalningar och
uppmanas att öka användandet av dem.
Från och med slutet av 2003 skall banker-
na ha utvecklat bästa praxis för hur kon-
tanter skall hanteras och denna praxis skall
tillämpas 2004.

5 Den koncentriska modellen kommer att göra det möjligt för
specifika användargrupper att t.ex. göra betalningar överstigande
12 500 EUR eller använda BBAN (Basic Bank Account Number)
istället för IBAN under en övergångsperiod utan att riskera det
långsiktiga målet att övergå till paneuropeiska standarder.
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• Arbetsgruppen för kort (The Cards
Working Group) fokuserar sitt arbete
på de betalningsprodukter som för närva-
rande utgör den stora huvuddelen av alla
transaktioner och behöver granskas sna-
rast.
För närvarande finns flera strukturskillna-
der på priser och avgifter mellan olika
nationella och gränsöverskridande kort-
transaktioner på kund- och handelsnivå
samt även mellan kreditkort och s.k. debit
cards. Dessutom är de flesta gränsöver-
skridande eurobetalningarna föremål för
villkor definierade av globala kortöverens-
kommelser. Vidare är bedrägerier ett stort
problem för konsumenterna, säljarna och
de kortutgivande företagen. För att ta itu
med dessa problem och bekämpa bedräge-
ri har bankerna för avsikt att skapa en
slutgiltig affärsmodell (t.ex. konvergens
mellan kreditkort och debit cards, generell
användning av PIN-nummer för debit cards,
utökad standardisering av debit cards, av-
lägsnande av magnetremsor) och en pas-
sande infrastruktur för kort. De har även
för avsikt att undersöka olika möjligheter
för nätverksrelaterade kopplingsavgifter
(switching fees), för paneuropeiska avgifts-

strukturer rörande avgifter mellan banker-
na (interchangable fees) för utgivande och
inlösande bank och en strategi gentemot
de (nationella och internationella) kortnätver-
ken för att möjliggöra för bankerna att
återfå och bibehålla en avsevärd kontroll
över utfärdade kort. Dessa utredningar
torde lägga grunden för en samlad åtgärds-
plan för de kommande fem till tio åren.
Innovativa lösningar kommer att granskas
och diskuteras i en andra fas, även i förhål-
lande till andra icke kortbaserade betal-
ningsinstrument. Frågor som uppkommer
vid användande av kortinfrastrukturer för
e-betalningar och mobila betalningar kom-
mer också att beaktas.
EPCs plenarmöte den 4 juni 2003 stödde
åtta rekommendationer om bedrägeribe-
kämpning, enhetliga avgifter i SEPA, änd-
ringar av regler och konventioner, undan-
röjande av rättsliga hinder, förbättringar
av tekniska standarder genom samarbete,
tillämpning av bankernas visioner för SEPA
då dessa är aktieägare i kortsystem samt
förbättringar i insamling av information och
distribution. Det beslutades att de åtta
rekommendationerna skulle genomföras
senast den 1 januari 2006.

2 Översikt över bankernas strävanden att skapa ett gemensamt
betalningsområde i euro

Eurosystemet har redan publicerat sina för-
väntningar på vilka frågor banksektorn kom-
mer att behöva ta itu med för att skapa ett
gemensamt betalningsområde i euro (se av-
snitt 1.1). Bankväsendet har under den senas-
te tiden ökat sina strävanden för att förverk-
liga SEPA genom en gemensam strategi för
hur dess visioner för betalningar skall organi-
seras. EPCs vitbok från maj 2002 var
ett första och uppmuntrande steg från
bankerna för att uppfylla Eurosystemets
mål. Den understryker bankernas åtagande
att få till stånd SEPA och drar upp riktlinjerna
för deras allmänna strategi att uppnå detta
mål till 2010. Den allmänna strategin behöver
emellertid ytterligare specificeras. EPC har i
flera fall uttalat politiska avsikter men kon-

kreta tidsplaner och milstolpar saknas
fortfarande. EPC behöver fortfarande
omvandla sina mål till ett helomfattan-
de projekt med en sund plan och med
fastställda resultat. Ett övertygande av-
tal för att driva igenom EPCs beslut
behöver utarbetas och förmedlas till alla
banker och till allmänheten.

De frågor som behöver tas upp i detalj kan
delas upp i två breda kategorier: a) kostnads-
effektivitet i processen från kund till inter-
bank och b) effektiviteten i marknadsuppläg-
get. Följande avsnitt i rapporten granskar om
bankernas strävande uppfyller Eurosystemets
förväntningar.
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2.1 Kostnadseffektivitet i interbank och
i end-to-end-kundprocesserna

Vikten av effektiva STP-processer

I rapporten från 1999 understryker Euro-
systemet vikten av lämplig infrastruktur och
operativa förfaranden i den effektiva hante-
ringen av gränsöverskridande gireringar. I ana-
lyserna av skälen till höga kostnader hänvisar
Eurosystemet särskilt till behovet av att ta
hänsyn till hela processkedjan från början till
slut. Den del av kostnaderna som hänför sig
till interbank verkar i själva verket bara ut-
göra 5–10 % av totalkostnaden, den största
delen härrör från intrabank och kund-bank-
förhållanden.

Sedan 1999 har vissa banker förbättrat sina
intrabankprocesser för att kunna ge sina kun-
der full STP både för inkommande och utgå-
ende betalningar. De har också automatiserat
länken till kunderna och i stor omfattning
uppnått STP-betalningar på relativt kort tid.6

I enskilda fall har andelen av STP-betalningar
på ett halvår ökat till 50 % av alla gränsöver-
skridande eurobetalningar. Den extremt kraf-
tiga ökningen kan lätt förklaras av den fördel
som både bank och kund gör genom STP-
hanteringen. Bankerna har fått väsentligt läg-
re kostnader med STP och kunderna kom i
åtnjutande av dessa kostnadsfördelar i form
av betydligt lägre kostnader. Tyvärr verkar
det som om många institutioner inte har STP-
hantering som norm för intrabank- och bank-
kundrelationer.

En viktig förutsättning för effektiv interbank-
infrastruktur är standardiserade meddelan-
deformat och koder för bank- och kundiden-
tifiering vilka kan möjliggöra helt automatise-
rad STP för alla betalningar. Eurosystemet
har därför vid flera tillfällen i tidigare rappor-
ter uppmanat banksektorn att genomföra
STP-standarder för gireringar (t.ex. MT 103+,
IPI, BIC och IBAN).7 I det avseendet har fo-
kus lagts på BIC och IBAN och kunderna
måste enligt kraven i förordningen8 ange
dessa. I framstegsrapporten från september

2000 uppmanar Eurosystemet banksektorn att
främja användandet av IPI och att utveckla
ePI.

Eurosystemet är missnöjt med framste-
gen i anammandet av STP-standarder
och det är framför allt på det området som
brister i EPC-ledningen snabbt måste åtgär-
das. Eurosystemet hade bett bankerna att
dessa standarder skulle vara införda fram till
2001 men även om dessa varit lätta att tillgå
verkar bankerna inte ha infört dem i någon
större omfattning. Ett antal banker har infört
åtminstone vissa av STP-standarderna medan
andra verkar ha varit tveksamma att göra
det. Det är särskilt EPC och bankföreningar-
na i de berörda länderna som inte tagit till-
räckliga initiativ till att främja användandet av
IPI. Eurosystemet understryker därför återi-
gen att denna standard, som redan finns till-
gänglig, bör införas snarast möjligt. Banker-
na uppmanas dessutom kraftigt att fär-
digställa ePI så att mottagaren kan uppfatta
all relevant information i en elektronisk data-
behållare vilken kan användas av den upp-
dragsgivande kunden för att överföra all rele-
vant information till den uppdragsgivande ban-
ken på elektronisk väg.

Eftersom STP-standarder i ett betalningssys-
tem bara ger fördelar om de används av en
kritisk mängd deltagande parter är ett om-
fattande införande av STP-standarder
absolut nödvändigt för en effektiv och hel-
automatiserad process av gränsöverskridan-
de betalningar. Eurosystemet beklagar det
otillräckliga införandet av (kund-bank och
bank-bank) STP-standarder. Även de banker
som har börjat använda standarderna är miss-
nöjda eftersom de inte kan dra nytta av för-
delarna av full STP-behandling av gränsöver-
skridande betalningar då många mottagarban-
ker inte kan hantera dem.

6 I det avseendet noteras att affärskunder i ökande omfattning
använder automatiserade länkar medan tillfälliga konsumenter
fortfarande ofta använder sig av icke-elektroniska lösningar.

7 Se den bifogade listan över förkortningar och glosor i början av
den här rapporten.

8 Förordningen gör inte användandet av BIC och IBAN
obligatoriskt i betalningssystemen.
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EPC uppmanas därför bekräfta för allmänhe-
ten att:

• alla banker nu har en BIC,

• IBAN har distribuerats till alla kunder,

• hela bankväsendet uppfyller de krav som
ställs i förordningen om gränsöverskridan-
de betalningar i euro,

• bankerna har implementerat pappersver-
sionerna av IPI och ökar sina ansträngning-
ar att utveckla och genomföra ePI.

Om de ovannämnda åtgärderna ännu inte har
införts till fullo skall EPC klart och tydligt
förbinda sig att följa en strikt och myck-
et kort tidsram för att uppnå detta. När
EPC väl har definierat sin strategi för teknis-
ka standarder skall EPC se till att bankerna
inför de standarder som European Commit-
tee for Banking Standards och SWIFT ut-
vecklat och avtalat om med erforderligt
kvorum. Nationella bankföreningar behöver
stödja och övervaka att dessa standarder ge-
nomförs. EPC bör varje kvartal rapportera
om den aktiva och passiva implementering-
en av IBAN, BIC, MT 103+ och IPI. EPC
bör även göra en procentuell uppskattning av
den totala betalningsvolym som hanteras via
STP.

Eurosystemet räknar också med att bankerna
formulerar en tydlig långtidsstrategi för att
undanröja skillnader mellan nationella stan-
darder och standarder för euroområdet resp.
internationella standarder på kund/bank- och
bank/bank-nivå. I det avseendet har Eurosys-
temet konstaterat att förhållandet mellan EPC
och befintliga standardsättande organ (som
European Committee for Banking Standards
och SWIFT) verkar behöva klargöras och att
det behövs starka samarbetsband.

EPCs strävande att sprida användandet av
STP-standarder behöver givetvis stöd av
bankkunderna. Det betyder att betalnings-
mottagaren måste ange sitt IBAN och sin
banks BIC på fakturan för att underlätta för
betalaren att använda dessa standarder vid

betalningen. Det är bankernas skyldighet att
ge upplysningar om denna fråga till sina af-
färskunder och till respektive kundorganisa-
tioner. De bör därför informera sina
kunder och kundorganisationerna nog-
grant samt understryka betydelsen av
bred spridning och användande av STP-
standarderna.

PE-ACH är den infrastruktur som bankerna
föredrar

Eurosystemet har ingående diskuterat aspek-
ten av interbankinfrastruktur på gränsöver-
skridande betalningar i sin rapport till Ekofin-
rådet och föreslagit en vägledning för bank-
sektorn i vilken åtgärder föreslås för att
minska bankernas kostnader av att hantera
gränsöverskridande betalningar i euro. Det
verkar i allmänhet som om bankerna har in-
tegrerat Eurosystemets förslag i sin strategi.
De har uttalat sig för konceptet med PE-
ACH som den framtida infrastrukturen för
avveckling av gränsöverskridande betalningar.
Banksektorn har indikerat att EBAs STEP2-
system överensstämmer med det koncept
som föredras och att systemet började fasas
in i april 2003. Internationella kreditkortsfö-
retag har också börjat utveckla planer för
massbetalningar för person till person och
från person till företag med en särskild inrikt-
ning på gränsöverskridande betalningar. Visa
har lanserat ett pilotprojekt för sin nya tjänst
”Visa Direct” och MasterCard håller på att
utveckla en liknade tjänst.

Eurosystemet välkomnar att banksektorn har
nått fram till ett beslut om vilken infrastruk-
tur den föredrar samt om vilken som skall
vara den första tjänsteleverantören. Eurosys-
temet uppmuntrar EPC att beakta alla möjliga
bidrag från sektorn (t.ex. från kortsektorn)
för att på så vis välja den mest effektiva
PE-ACH-lösningen eller lösningarna. Euro-
systemet upprepar att de passande infrastruk-
turerna i hög grad kan bidra till att förbättra
tjänsterna för gränsöverskridande betalning-
ar i euroområdet. Infrastrukturerna för be-
talningar kan generellt sett dra nytta av skal-
ekonomier. Därför bör behovet av bred
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acceptans, tillgänglighet och öppen ledning be-
aktas vid utformningen av ny infrastruktur för
att göra det möjligt för dem att dra nytta av
positiva nätverksexternaliteter. Den valda in-
frastrukturen måste ha tillräcklig kapacitet för
att hantera ett snabbt ökande antal betalning-
ar. Banksektorn bör acceptera sitt ansvar
för en mer effektiv hantering av gränsö-
verskridande transaktioner och borde
hantera sådana transaktioner via
PE-ACH snarast möjligt. Nationell be-
talningstrafik bör också med tiden över-
föras till PE-ACH om PE-ACH erbjuder
mera effektiva lösningar än de nationel-
la procedurerna. Dessutom borde EPC
se till att alla banker i EU kan nås via
PE-ACH i slutet av 2003. I slutet av 2004
skall samtliga banker i de tillträdande länder-
na kunna nås. Av transparensskäl, dvs. för att
dokumentera om bankerna uppfyller sina åta-
ganden att hantera 50 % av de gränsöverskri-
dande betalningarna via PE-ACH i mitten av
2004, skall EPC varje kvartal rapportera om i
vilken grad PE-ACH används.

De nationella centralbankerna i Tyskland, Ita-
lien och Österrike har förklarat att de ämnar
delta i EBAs STEP2, dvs. den PE-ACH-
lösning som för tillfället förordas av EPC. De
avser avveckla gränsöverskridande transfere-
ringar via EBAs STEP2 och på så vis erbjuda
gränsöverskridande tjänster till sina kunder
och respektive nationella banksektorer.

Migration av nationella transaktioner till
PE-ACH

När de automatiserade nationella clearing-
centralerna (ACH) kommit till slutet av in-
vesteringscykeln skulle bankerna kunna över-
väga att inte investera i en omformning av
sina automatiserade nationella clearingsystem
utan istället sträva efter att hantera natio-
nella betalningar via PE-ACH. På det
viset skulle de kunna arbeta tillsam-
mans mot den konsoliderad infrastruk-
turen för eurobetalningssystem och eli-
minera dagens splittrade nationella betalnings-
system. Banksektorn skulle emellertid kunna
säkerställa att de nuvarande servicenivåerna

åtminstone inte minskas. Det skulle således
kunna vara användbart om EPC offentligt och
på rätt sätt kunde bekräfta sitt åtagande
avseende den valda infrastrukturen och
slutmålet (t.ex. konvergens till ett eller
ett begränsat antal infrastrukturer på
en euroområdesnivå och baserad på
samma uppsättning bank-till-bank-stan-
darder). Valda PE-ACH-infrastrukturer bör
inte bara hantera ett betalningsinstrument
utan även kunna klara av olika instrument.

2.2 Effektiv marknadsorganisation

Effektiv ledning

För att marknaden för massbetalningar skall
kunna fungera ordentligt måste det finnas till-
räckligt med samarbete mellan bankerna (t.ex.
för att komma överens om standarder avse-
ende interbank och kund-till-bank, infrastruk-
tur och ledningsstruktur som kan göra åta-
ganden för hela den europeiska banksektorns
räkning). Detta skapar nätverkseffekter men
lämnar ändå plats för konkurrens mellan ban-
kerna vad gäller kundrelationer. Eurosyste-
met har uppmärksammat detta i sin rapport
till Ekofin-rådet.

Eurosystemet välkomnar de europeiska ban-
kernas svar på uppmaningen till interbank-
samarbete genom att upprätta EPC och dess
arbetsgrupper. Detta är ett uppmuntrande
steg i riktningen mot sund och effektiv led-
ning för det europeiska bankväsendet. Fram-
gången för EPC och dess understrukturer
kommer i slutändan ändå att bero på i
vilken utsträckning man lyckas nå de
utlovade målen. I det avseendet uppmunt-
rar Eurosystemet EPC att säkerställa en hög
effektivitetsnivå i handläggandet av arbets-
grupperna genom att ge dem klara mandat
för att på så vis förhindra förluster på grund
av motsättningar. En omvärdering av manda-
tet och en omfördelning av uppgifterna kan
ibland öka effektiviteten i EPCs arbete. EPC
rapporterar för närvarande regelbundet till
Eurosystemet om korta och medelfristiga re-
sultat och arbetsgruppernas framsteg, främst
genom COGEPS (Contact group for Euro
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Payments Strategy).9 För att ytterligare öka
tydligheten i SEPA-processen bör EPC
framför allt övervaka de korta och me-
delfristiga tidsplanerna för dess arbets-
grupper och hålla Eurosystemet infor-
merat och på så vis möjliggöra en noga
avstämning av milstolparna. Eurosyste-
met uppmuntrar även EPC att förklara be-
slutsprocessen samt genomförandet
och tillämpningen av dessa beslut. Ett
snart klargörande av dessa aspekter är önsk-
värt. Det är nödvändigt att de beslut
som fattas av EPC blir korrekt genom-
förda av samtliga banker i euroområ-
det. EPC behöver överväga en formell och
strukturerad modell för en harmoniserad im-
plementering och tillämpning för alla bank-
sektorer samtidigt. I det avseendet bör över-
vägas hur de nationella banksektorerna och
bankföreningarna kan främja tillämpningen av
EPCs beslut på samma sätt som tidigare na-
tionell praxis.

Upprättande av bästa affärspraxis

EPC måste också se till att bankerna definie-
rar bästa praxis för hantering av (gränsöver-
skridande) massbetalningar. EPC har integre-
rat definitionen av bästa praxis i sin SEPA-
strategi och bankerna har gjort stora framsteg
på en del områden medan andra områden
snabbt behöver åtgärdas.

De olika enkäter som gjorts av Europeiska
kommissionen visar att handläggningstiden för
små utlandsbetalningar i euroområdet har
minskat med tiden och närmat sig de för
nationella betalningar. Den enkät som gjor-
des 2001 visar att handläggningstiden för
gränsöverskridande betalningar i genomsnitt
var lite kortare än tre arbetsdagar. Det är
stort sett i linje med det mål som Eurosyste-
met satte upp 1999. Bankerna uppmanas dock
att ytterligare förbättra hanteringstiderna så
att det snart inte skall finnas några skillnader
med nationella överföringar. Sådana förbätt-
ringar skulle leda till att de planerade änd-
ringarna till förordningen från 1997 om
gränsöverskridande betalningar inte behövde
genomföras. Europeiska kommissionen pla-

nerar att minska den maximala hanteringsti-
den för gränsöverskridande betalningar från
sex till tre dagar men i genomsnitt lyckas
banksektorn med den förbättringen redan nu.
Eurosystemet är av uppfattningen att rättsliga
steg eventuellt inte behövs i det här fallet
eftersom det skulle vara mer effektivt om
bankerna sinsemellan kom överens om att
göra tre dagar till den längsta tillåtna hante-
ringstiden. Rättsliga åtgärder i det avseendet
skulle även kunna lamslå marknadens an-
strängningar att förbättra hanteringstiderna
ytterligare. Om Europeiska kommissionen
ändå skulle föreslå rättsliga åtgärder bör hän-
syn tas till integreringen i ett gemensamt
betalningsområde i euro. Kommissionen bör
således definiera en längsta tillåten hanterings-
tid inte bara för gränsöverskridande betal-
ningar utan även för alla betalningar inom EU.

Credeuro

Ett steg mot att ytterligare förbättra hante-
ringstiderna är skapandet och främjandet av
en liknande gränsöverskridande gireringspro-
dukt eller tjänst som skulle tillhandahållas av
alla banker. Eurosystemet har redan efterfrå-
gat en sån standardtjänst och bankerna har
nu äntligen anammat det här förslaget och
skapat ”Credeuro”. Credeuro är en överens-
kommelse om gireringar i enlighet med för-
ordningen och de hanteras genom PE-ACH.
Den upprättar en standard för att utföra en
grundläggande paneuropeisk girering från
bank till bank och garanterar bankkunden viss
information och en längsta hanteringstid
på tre dagar. Vissa banker har redan infört
Credeuro och EPC antog denna fr.o.m. no-
vember 2002. STP-arbetsgrupperna fick i upp-
drag att förbereda och implementera en rikt-
linje och en plan för kommunikation och dessa
blev tillgängliga för allmänheten i april 2003.
För att öka transparensen i Credeuro bör
EPC varje kvartal offentliggöra en lista över
banker i varje land som erbjuder denna tjänst.
Dessutom borde EPC lämna uppgifter i pro-
cent om den totala betalningsvolymen och

9 En arbetsgrupp som leds av ordföranden för Kommittén för
betalnings- och avvecklingssystem och ordföranden för EPC.
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värdet till Eurosystemet om Credeuroöve-
rensstämmande gireringar som gjorts av ban-
ker anslutna till överenskommelsen om Cre-
deuro.

Avgiftsprinciper för interbank

En annan viktig affärsprincip som snabbt be-
hövde fastställas var hur avgifterna för gräns-
överskridande betalningar skulle fördelas mel-
lan de berörda parterna. Europaparlamentets
och rådets direktiv från 1997 om gränsöver-
skridande betalningar anger att det totala upp-
dragsbeloppet skall krediteras mottagarens
konto om inget annat anges, vilket gör att
uppdragsgivarens bank måste ta ut hela avgif-
ten av sin kund. Denna valmöjlighet att ta ut
kostnader, kallad OUR, ansågs vara den mest
tydliga eftersom uppdragsgivaren skulle vara
medveten om den totala kostnaden. Förord-
ningen om gränsöverskridande betalningar i
euro kräver att avgiften är samma för natio-
nella och gränsöverskridande betalningar vil-
ket gör att det blir svårt att använda sig av
OUR eftersom avgiften på nationell nivå i
många länder delas mellan uppdragsgivare och
mottagare (SHARE-systemet). Av den anled-
ningen föredrar bankerna att använda sig av
SHARE-systemet för gränsöverskridande be-
talningar. I princip skulle bankerna också kun-
na komma överens om att alla kostnader skall
tas av mottagarens bank (s.k. BEN-systemet).

Eurosystemets inställning är att respektive
part skall finna de lösningar som är bäst läm-
pade för dem så länge principen om transpa-
rens respekteras. Den har alltid varit en rikt-
linje. Bankerna bör träffa en överenskommel-
se som är juridiskt acceptabel om mest
effektiva praxis för avgiftsdebitering för hela
euroområdet. Banker som agerar mellanhand
skall inte ha rätt att ta ut avgifter. För alla
transfereringar skall gälla att kapitalbeloppet
alltid transfereras intakt. Det är det grund-
läggande kravet hos kunder som använder sig
av betaltjänster. De skulle annars finna det
svårt att uppfylla sina betalningsåtaganden.
Eurosystemet välkomnar att dessa princi-
per har beaktats i den överenskommelse om
betalningar för interbank (Interbank Con-

vention on Payments) som EPC antog i
april 2003 i vilken SHARE görs till grund-
system för basbetalningar i euro som omfat-
tas av förordningen. Denna praxis kommer,
vad gäller STP-betalningar, att sätta stopp för
principen om avdrag från mottagaren i enlig-
het med vilken mellanhänder kunde dra sina
avgifter från kapitalbeloppet.

Observationsorgan för bankavgifter

Oberoende av bankernas kostnadspolicy
återkommer Eurosystemet till att kon-
sumentorganisationerna behöver upp-
rätta ett observationsorgan för att gran-
ska bankernas avgifter och prispolicy.
Eurosystemet föreslog ett sådant organ i sin
rapport till Ekofin-rådet men förslaget har
inte följts upp ännu. Ett observationsorgan
har stor betydelse för att öka transparen-
sen och på så vis förbättra konkurrensen
mellan bankerna. Även om förordningen om
gränsöverskridande betalningar i euro kräver
samma pris för nationella som för gränsöver-
skridande betalningar i euro kvarstår beho-
vet av ett observationsorgan. I enlighet med
vad som framkommit i ett flertal undersök-
ningar utförda av Europeiska kommissionen
brukade avgifterna skilja sig markant mellan
olika banker och även från land till land. Ett
observationsorgan skulle kraftigt underlätta
jämförelser mellan banktjänster till kunderna.
Konsumentorganisationer är troligen bäst
lämpade för att upprätta och leda sådana or-
gan. På nationell nivå skulle de kunna samla in
relevant information som sedan skulle kunna
importeras i en databas för hela euroområ-
det under ledning av en central konsument-
organisation efter beslut om vilken metod
som skall användas.

Rättvist och öppet tillträde

Ett annat viktigt mål för Eurosystemet, som
redan nämndes i rapporten från 1999, är rätt-
vist och öppet tillträde till gränsöverskridan-
de betalningssystem. De flesta av de arrange-
mang som är i drift nu är skräddarsydda och
tillgängliga för medlemmar som tillhör en viss
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bankgrupp (t.ex. sparbanker, kooperativa ban-
ker). Eurosystemet förväntar sig emellertid
att effektiva system för gränsöverskridande
betalningar skall vara tillgängliga för en rad
institut eftersom detta är en förutsättning för
konkurrenskraftiga priser för slutanvändarna.
EBAs STEP2-system kan anses vara tillräckligt
öppet under förutsättning att EBA fortsätter
att fullfölja sina planer att erbjuda direkt till-
träde till alla banker som potentiellt är in-
tresserade oberoende av om de tillhör andra
EBA-system. Dessutom måste direktdeltagare
i STEP2 kunna erbjuda sina tjänster till indi-
rekta deltagare på rimliga villkor.

Paneuropeisk lista över avgifter för
direktdebitering

Vad gäller en paneuropeisk lista över avgifter
för direktdebitering arbetar EPC intensivt på
att ta fram en helt ny lista utan överlappning
med tidigare nationella prislistor. Det skulle
innebära en enda rättslig ram, en lista över
avgifter och ett instrument eller uppsättning
instrument. I arbetet med att ta fram den nya
listan bör särskild vikt läggas vid att analysera
fördelarna med automatisk debitering och att
processen görs på elektronisk väg. Utform-
ningen av en helt ny lista skapar möjligheter
att använda de allra modernaste elektroniska
procedurerna för att uppnå säkerhet och ef-
fektivitet. Parallellt med det arbetet undersö-
ker Europeiska kommissionen behovet av rät-
tslig harmonisering på det här området för
att underlätta processen. Eurosystemet
uppskattar EPCs arbete avseende di-
rektdebitering och uppmuntrar EPC att
lägga stor vikt vid detta betalningsin-
strument som kan komma att spela en
avgörande roll i framtida europeiska be-
talningssystem. EPC har av Eurosystemet
uppmanats att tillhandahålla information om
de delmål som EPC planerar inför lansering-
en av den paneuropeiska listan och vilka re-
sultat som gjorts på det området. Vad gäller
befintliga nationella listor för direktdebite-
ring bör noga övervägas om man däri bör in-
kludera standarderna för den paneuropeiska
listan eller om man bör överföra volymerna i
de befintliga listorna till den nya infrastrukturen.

Checkar ersätts med mer effektiva och
innovativa betalningsinstrument och
metoder

En aktionsgrupp har tillsatts av EPC för att ta
fram en strategi för hur användningen av
checkar vid gränsöverskridande betalningar
skall minskas och till slut försvinna. Euro-
systemet stöder en långsiktig avveckling av
checkar för gränsöverskridande betalningar.
Det finns ingen effektiv infrastruktur för att
hantera checkar som används för utlandsbe-
talningar vilket gör detta betalningsinstrument
dyrare att hantera än andra. Eurosystemet
uppmuntrar banksektorn att skapa in-
citament för mer effektiva och innova-
tiva betalningsinstrument.

Banksektorn har under lång tid inte visat nå-
got intresse av att göra användandet av elek-
troniska betalningar och mobila betalningar
till en prioritet för den närmaste framtiden.
Många av dessa initiativ misslyckades tidigare
och bankerna är nu tveksamma till att lägga
ytterligare resurser på sådana projekt. EPC
har först nyligen upprättat en aktionsgrupp
för att gå på djupet med relevanta frågor.
Eurosystemet anser att banksektorn bör
lägga stor vikt vid innovativa betalnings-
instrument och metoder baserade på
paneuropeiska standarder (t.ex. säker an-
vändning av kortbetalningar över Internet, e-
betalningar och mobila betalningar). Dessa
betalningar har stor potential som borde ut-
nyttjas. Ett viktigt skäl till varför kunderna
har varit tveksamma till att använda e-betal-
ningar och mobila betalningsmetoder var att
de inte kändes säkra. Bankerna måste därför
tillhandahålla lämpliga säkerhetsdetaljer och
informera sina kunder ordentligt om förde-
larna med dessa instrument och vilken säker-
hetsnivå som kan garanteras.

Informationskampanj

Det är slutligen mycket viktigt att bankerna ger
kunderna och kundorganisationerna riktig in-
formation om standarder, procedurer och vill-
kor för hantering av gränsöverskridande betal-
ningar. På det området behövs omgående en
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omfattande kampanj, vilket efterlystes av
Eurosystemet redan 1999, för att lära bank-
kunderna och kundorganisationerna hur de mest
effektivt kan välja (mellan tjänster) när de ger
uppdrag till bankerna om gränsöverskridande
betalningar. EPC inser klart och tydligt vikten av
denna åtgärd men understryker att en informa-

tionskampanj för hela banksektorn behövs för
att nå de önskade resultaten. Enskilda åtgärder
verkar bara vara en näst bästa lösning för att
uppnå detta syfte. Här skall noteras att EPC har
inlett en dialog med ett flertal europeiska kund-
organisationer.

3 Eurosystemets policy för att stödja betalningsindustrins arbete
för ett gemensamt betalningsområde i euro

3.1 Översyn av Eurosystemets
styrsystem och verktyg

Eurosystemets uppdrag, definierat i fördraget
och stadgan för ECBS, är att främja ett väl
fungerande betalningssystem, dvs. säker och
effektiv drift av betalningssystem. Denna
grundläggande uppgift har en bred definition.
Den omfattar inte bara betalningssystem för
stora betalningar utan även system för mass-
betalningar och instrument. För att fullfölja
den uppgiften har Eurosystemet tillgång till
flera instrument: som katalysator för att få
till stånd förändringar, som övervakare och
tillsynsmyndighet och även genom att erbju-
da faciliteter som operatör för betalningssys-
tem. Dessa sätt att ingripa och de möjliga
bevekelsegrunderna för att delta i dem be-
skrivs också i G10-rapporten om policyfrå-
gor för centralbanker avseende massbetal-
ningar.10

I en fas där betalningsmarknaderna befinner
sig i en utvecklingsprocess och där nya initia-
tiv, instrument och infrastrukturer tar form
föredrar Eurosystemet att låta marknadskraf-
terna råda och inskränka sina insatser till att
underlätta marknadsutvecklingen och lägga
fast principerna för effektivitet och säkerhet.
Marknadsaktörerna är oftast bäst placerade
för att själva besluta om de mest effektiva
och mest praktiska lösningarna både vad av-
ser kundernas behov och ekonomi. I enlighet
med denna policy har Eurosystemet hjälpt till
att inleda och få fart på utvecklingen av SEPA
för gränsöverskridande massbetalningar ge-
nom att agera som katalysator för marknads-
utveckling. Eurosystemet har gjort banksek-
torn uppmärksam på behoven av att elimine-

ra effektivitetsskillnader mellan nationella och
gränsöverskridande betalningar och att skapa
SEPA. Eurosystemet har uppmanat bankerna
att minska avgifterna och förbättra service-
nivåerna för gränsöverskridande massbetal-
ningar i euro.

Eurosystemet är också övervakare av betal-
ningssystemen. I denna funktion säkerställer
det att de etablerade systemen och de sys-
tem som befinner sig i en utvecklingsfas, vilka
faller under Eurosystemets kompetens som
tillsynsmyndighet, fungerar säkert och effek-
tivt. Eurosystemet försöker även påverka
marknader som inte utvecklats på egen hand
genom att använda rätt redskap för tillsyn
och på så vis uppnå de önskade resultaten.
För etablerade system samlar Eurosystemet
in och analyserar information i syfte att be-
döma om standarderna för tillsyn uppfylls.
Regleringsåtgärder kan komma att vidtas om
det behövs för att säkerställa att betalnings-
systemen fungerar smidigt. Det kommer att
ske om marknaden inte klarar av att på ett
effektivt och säkert vis leverera bastjänster
och framför allt om:

• rollen som katalysator inte har gett rätt
resultat på marknaden,

• moral suasion (indirekt påverkan) inte ger
resultat eller

• en harmoniserad uppsättning standarder
behövs för att garantera att effektiva
och säkra betalningssystem tillhandahålls i

10 ”Policy issues for central banks in retail payments”, Bank for
International Settlements, mars 2003.
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euroområdet med rättvisa konkurrensvill-
kor.

En tredje möjlighet för att garantera smidigt
fungerande betalningssystem vore att Eurosys-
temet direkt deltar i den operativa driften av
sådana system. När det rör sig om massbetal-
ningar är detta möjligt vilket skulle komplettera
engagemanget som katalysator eller övervaka-
re.

3.2 Åtgärder att vidta inom
Eurosystemets roll som katalysator

Som tidigare nämnts föredrar Eurosystemet
i regel marknadens lösningar för leverans
av tjänster. Om marknaden inte klarar av att
tillhandahålla lämpliga lösningar måste Euro-
systemet ingripa. Vad gäller upprättandet av
SEPA måste Eurosystemet därför agera som
katalysator för förändringar i nära samarbete
med banksektorn och genom att bidra till att
undanröja ett flertal brister. För att Eurosys-
temet skall kunna fortsätta med den här för-
ordade lösningen är det nödvändigt att ban-
kerna förbinder sig att leverera mätbara re-
sultat.

Övervakning av framsteg och samarbete
med banksektorn och speciellt med EPC

Förutom att övervaka allmänna trender på
marknaderna för massbetalningar kommer
Eurosystemet att noga följa verksamheten i
den europeiska banksektorn. Dialogen med
EPC och dess olika arbetsgrupper är i det
avseendet särskilt viktiga.

Den europeiska banksektorn har accepterat
Eurosystemets ansvar för frågor om massbe-
talningssystem och nyttan av att utveckla po-
licyåtgärder i samarbete i en anda av ömsesi-
dig förståelse för varandras åsikter. Bank-
sektorn har således inbjudit Eurosystemet att
närvara vid EPCs sammanträden och de flesta
av arbetsgrupperna som observatör. De för-
sta erfarenheterna av Eurosystemets närvaro
i dessa forum är positiv. Diskussionerna på
EPC-nivå har varit produktiva och samver-

kande. Deltagarna fokuserar på det gemen-
samma målet även om de kan se olika be-
gränsningar avseende olika aspekter. De fles-
ta av EPCs arbetsgrupper har präglats av i
stort sett samma konstruktiva anda.

Eurosystemet stöder helt klart banksek-
torns strävanden vad gäller SEPA-pro-
jektet, vilket framkommer i EPCs vitbok från
maj 2002. EPC kommer att behöva spe-
cificera vilka delmål som skall upp-
nås och visa att tillvägagångssättet är
tillförlitligt genom mätbara resultat i lin-
je med den strategi som dragits upp. Således
behöver EPC lämna utförliga och regelbund-
na rapporter till Eurosystemet. Eurosystemets
observatörer i EPC och i dess arbetsgrupper
kommer vid behov att ge konstruktiv kritik
där det behövs. De är beredda att bidra
om support och råd från Eurosystemet
behövs och är möjligt men kommer även
att visa på avvikelser från den planerade tids-
planen och belysa eventuella brister.

Om bankerna skulle äventyra utlovade
tidsplaner måste Eurosystemet övervä-
ga huruvida regleringsåtgärder skall
komplettera dess roll som katalysator.
Av särskilt stor betydelse är en framgångsrik
lansering av PE-ACH och Credeuro, ett om-
fattande genomförande av STP-standarder
och slutligen att SEPA realiseras för alla be-
talningsinstrument. Eurosystemet kommer
särskilt att lägga vikt vid frågor som rör
säkerheten för betalningsinstrument
och betalningssystem, operationella ris-
ker samt bedrägeri. I det avseendet kom-
mer Eurosystemet att fortsätta att framhålla
att lämpliga säkerhetsåtgärder måste vidtas,
framför allt vad gäller innovationer på mark-
naden.

I diskussioner under den senaste tiden har
skillnader i säkerhet och effektivitet mellan
olika avvecklingstillgångar diskuterats vid fle-
ra tillfällen. I diskussionerna om SEPA har
problem rörande effektiviteten i användning-
en av affärsbankspengar för massbetalningar
spelat en framträdande roll. Dessutom hyser
EPC oro avseende eventuella nackdelar med
centralbankspengar i form av kontanter jäm-
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fört med andra (särskilt elektroniska) betal-
ningsinstrument. EPC försöker således kom-
ma på hur användning av kontanter kan mins-
kas. Eurosystemet följer diskussioner och
kommer noga att analysera användningen
av centralbankspengar i massbetalnings-
sammanhang (retail economy).

Eurosystemet erbjuder hjälp att utveckla
gränsöverskridande
betalningsinstrument

I sin fortsatta roll som katalysator står Eu-
rosystemet redo att hjälpa bankindustrin,
bl.a. med att skapa ett paneuropeisk avgifts-
system. Direktdebitering är ett av de snab-
bast växande betalningsinstrumenten i euro-
området och fördelarna med detta instru-
ment bör göras tillgängliga inte bara på
nationell nivå utan även på gränsöverskri-
dande basis. Eurosystemet är redo att
tillhandahålla rättslig analys och ge tek-
niskt stöd i relevanta frågor.

Eurosystemet samarbetar även med EPC i
arbetet med andra betalningsinstrument t.ex.
kort, inklusive innovativa betalningslösningar.
Eurosystemet skulle kunna bidra till analysen
av clearing och avvecklingsprocessen för kort-
betalningar och hjälpa till med villkor och
implementering av säkerhetsstandarder som
EMV-standarderna. Eurosystemet skulle dess-
utom kunna assistera bankerna att uppnå
driftskompatibilitet för betalningsinstrumen-
ten i euroområdet. På så vis skulle Eurosys-
temet kunna spela en roll för att under-
lätta standardiseringen av betalningsin-
strument och främja transparensen i
relevanta frågor. Slutmålet, som delas av
banksektorn och ECB, är att förverkliga ett
gemensamt betalningsområdet i euro för alla
betalningsinstrument.

Ökad transparens och analys av frågor
rörande massbetalningar

I syfte att fördjupa sin bedömning av den
senaste utvecklingen planerar Eurosyste-
met att förbättra kvaliteten och kvanti-

teten av statistiken över massbetalning-
ar i betalningssystem och betalningsinstru-
ment för att underlätta en jämförelse av data
för nationella och gränsöverskridande betal-
ningar i olika länder. Bättre kvalitet och
kvantitet på statistik över massbetalningar
möjliggör för mer djupgående analys av un-
derliggande trender i marknaden för massbe-
talningar. För att öka transparensen avseen-
de utvecklingen avser Eurosystemet att
offentliggöra sådan statistik (t.ex. blåboken)
under 2004.

Som en del av sitt arbete i att främja en
smidig användning av betalningssystem har
ECB beslutat att fortsätta driften av ePSO
(electronic Payment Systems Observa-
tory) vilken från början drevs av Europeiska
kommissionen. ePSO är en öppen infrastruk-
tur med informationsutbyte för elektroniska
betalningar. På webbsidan (www.e-pso.info)
finns ett elektroniskt diskussionsforum, en
databas för initiativ om e-betalningar och
dokument om e-betalningar framtagna av
europeiska myndigheter. ECB kommer ock-
så regelbundet att organisera konferenser,
seminarier och workshopar för att under-
lätta utbyte av information mellan intressen-
terna.

Samarbete med Europeiska kommissionen

Eurosystemet har samarbetat med Europeis-
ka kommissionen sedan diskussionerna om
SEPA inleddes. Båda institutionerna har för-
sökt göra förbättringar och Europeiska kom-
missionen initierade slutligen den förordning
som tvingar bankerna att avlägsna prisskill-
nader mellan nationella och gränsöverskri-
dande massbetalningar. På grund av de allt
livligare SEPA-diskussionerna har Eurosyste-
met även intensifierat samarbetet med Eu-
ropeiska kommissionen och kommer att
fortsätta att göra det. Eurosystemet kom-
mer att fortsätta att stödja Europeiska kom-
missionens strävanden att avlägsna hinder i
lagstiftningen dvs. att ge sina synpunkter och
råd på möjliga rättsliga frågor (t.ex. den rätts-
liga ramen för direktdebiteringar). På sam-
ma vis kommer Eurosystemet, inom sitt
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kompetensområde, dvs. i sin roll som kata-
lysator och tillsynsmyndighet för betalnings-
system att inhämta Europeiska kommissio-
nens synpunkter.

Europeiska kommissionen förbereder för när-
varande ett offentligt samrådsförfarande om
ett nytt regelverk för betalningar i den ge-
mensamma marknaden. Syftet är att överväga
hur ett sammanhängande och modernt regel-
verk för massbetalningar i den inre markna-
den kan upprättas genom att kodifiera alla
rättsakter som antagits av Europaparlamen-
tet, EU-rådet och Europeiska kommissionen
på det här området till en omfattande och
koherent rättslig ram. ECB anser att detta
arbete skulle kunna bidra till att avlägsna vis-
sa rättsliga hinder för SEPA t.ex. genom att ta
itu med dem som är relaterade till paneuro-
peiska direktdebiteringar. Samtidigt har ECB
varnat Europeiska kommissionen för att över-
reglera och rekommenderar att istället först
utnyttja marknadens alternativ. Bankernas
framsteg vad gäller servicenivån på gräns-
överskridande betalningar skall alltså vara en
avgörande faktor för Europeiska kommissio-
nens granskning av Europaparlamentets och
rådets direktiv om gränsöverskridande betal-
ningar (EG/97/5). Eurosystemet anser att för-
bättringar av genomförandetider som skapats
av marknaden verkar ge önskat resultat dvs.
att hanteringstiden skulle kunna bli väsentligt
kortare än tre affärsdagar så att inga rättsliga
åtgärder skulle behövas på det området. Euro-
systemet påminde också om att bankernas
framsteg mot ett gemensamt betalningsområ-
de i euro kommer att vara avgörande för
Europeiska kommissionens granskning av för-
ordningen om gränsöverskridande betalning-
ar i euro. Denna granskning planeras ske i juli
2004.

3.3 Eurosystemets tillsyn och
reglerande funktion

Standarder för övervakning av system för
massbetalningar i euro

I juli 2002 lanserade Eurosystemet ett offent-
ligt samrådsförfarande för standarder för

övervakning av system för massbetalningar.
Samtidigt med denna rapport kommer Euro-
systemet att offentliggöra den sista uppsätt-
ningen av standarder och förklara vilka änd-
ringar som gjorts. Eurosystemet har upprät-
tat dessa standarder för att säkerställa väl
fungerande massbetalningssystem som är
mycket viktiga för ekonomin, för att garante-
ra effektivitet och säkerhet på en marknad
som präglas av lika konkurrensvillkor för del-
tagarna i olika system och slutligen för att
stärka allmänhetens förtroende för euron.

Eurosystemets regleringsåtgärder avseende
SEPA påverkade av bankernas framsteg

Även om Eurosystemet föredrar lösningar
som skapats av marknadskrafterna och trots
sin policy att agera som katalysator för för-
ändringar måste Eurosystemet även utföra
sina uppgifter som tillsynsmyndighet. Regle-
ringsåtgärder vidtas om säkra och effektiva
betalningssystem inte kan uppnås av markna-
den på egen hand. Eurosystemet intar alltså
den ståndpunkten att om bankerna inte kla-
rar av att leverera effektiva tjänster för gräns-
överskridande betalningar och om Eurosyste-
mets agerande som katalysator inte var till-
räckligt för att förmå dem göra det kan
Eurosystemet komma att inta en mer aktiv
roll och slutligen vidta reglerande åtgärder
för att uppnå konkreta resultat.

Som tidigare beskrivits i denna rapport ver-
kar bankerna ha omfattande brister i im-
plementeringen av STP-standarder (t.ex.
BIC, IBAN, MT 103+). Det finns i princip
ingen oenighet mellan de europeiska banker-
na om vilka tekniska standarder som skall
användas för STP. Vissa banker verkar emel-
lertid inte villiga att bevilja de nödvändiga
investeringarna för att implementera dessa
standarder. Eftersom Eurosystemets ageran-
de som katalysator hittills inte lyckats förmå
banksektorn att på bred basis implementera
STP-standarderna kan Eurosystemet kom-
ma att behöva överväga mer formella
och bättre anpassade åtgärder för att
uppnå sina mål på det här området. På
nationell nivå kommer de nationella central-
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bankerna att kontakta respektive lands
banksektor för att diskutera hur STP-stan-
darderna skall kunna få en bredare spridning
på det nationella planet.

Eurosystemet lägger stor vikt vid betalnings-
instrumentens säkerhet eftersom det är en
viktig del av Eurosystemets mandat att främja
väl fungerande betalningssystem. Eurosyste-
met har således formulerat ett högt ställt
säkerhetsmål för system som hanterar e-
pengar. Efter överläggningar med marknaden
i mars 2002 offentliggjordes målen i maj 2003
och beskriver i detalj Eurosystemets förvänt-
ningar på det här området.

3.4 Deltagande i den operationella
driften

Några av de nationella centralbankerna har
en lång tradition av att tillhandahålla clearing-

tjänster för nationella massbetalningssystem
och samtliga nationella centralbanker tillhan-
dahåller i dagsläget avvecklingstjänster för na-
tionella massbetalningssystem. De nationella
centralbankernas deltagande i den operatio-
nella driften har ibland historiska rötter,
ibland för att överbrygga strukturella brister
på marknaden genom att garantera rättvist
och öppet tillträde för alla banker och ibland
som resultat av marknadens misslyckande att
tillhandahålla säkra och effektiva tjänster. De
nationella centralbankernas deltagande i den
operationella driften kan komplettera deras
roll som övervakare. Med anledning av denna
grad av deltagande utesluter Eurosystemet
inte i och för sig ett mer aktivt deltagande i
tillhandahållandet av gränsöverskridande be-
talningstjänster om dess roll som katalysator
skulle ge otillräckliga resultat och om ban-
kerna skulle misslyckas med att leverera ef-
fektiva tjänster själva.
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