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NYTT FRA EUROPA –
Disposisjon
- Hvilken retning tar SEPA og EPC ?

- Hvilke rammevilkår står vi overfor, hvem
påvirker oss og hvordan ?
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GLOBAL MEGATRENDS
•

•
•

Shift from West to East (next 5 years 3 billion new middle class
consumers in Asia/China/Africa, those countries increasing
their GDP share of global GDP from 30 % (today) to 70 %)

Technology (Mobility, telecom, internett, cloud comp. etc totally
changing the concept of customer engagement)
Governments/Public Authorities (more and more emphasis on
regulations and compliance)
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A «Tsunami» of new EU regulations
• SEPA – End date
• PSD 2 (including «acess to account»)
• New SEPA governance

• MIF-regulation
• New Security requirements from ECB and the regulators
(SeCurePay)
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External changes – Regulatory and Market
Creates Compliance requirements and Adaptation cost
AML
FATF
KYC

ISO 20022
Global
Standardisation

SEPA Migration End date
EU-legistlative “payments package”
(IF-regulation, PSD2
(incl TPP and“access to account” etc)

CPSS-IOSCO

Globalisation of
Business
Global Competition
Innovations - New Technologies
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SEPA regulations - Background
•

2002 : EU introduces «price regulation» - SEPA
Vision and ”kind of” selfregulation created

•

2008 : 8000 banks in Europe agreed
• «SEPA Rulebooks»

•

2009 : New legal basis – Payment Service
Directive

•

2012 : SEPA End date
• Legal requirements and mandatory use of SEPA
Standards
• Removal of national formats in the eurosone

•

2014/15 : «Payments package» (PSD2 og MIF-reguleringen
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«Payments Package» (PSD2 og IF-forordningen)
• EU’s lovgivningsprosess mht PSD 2 og Interchange regulation nærmer seg nå siste
oppløpsside, dvs at triologien (Kommisjonen, Parliamentet og EU-Rådet) blir enige om
endelig lovgivning.
• PSD2 og tredjepartsinnsyn. Kommisjonen og Parliamentet har foreslått
tredjepartstilgang som åpner for at tredjepartstilbydere, uten å avtale med bankene kan
inngå direkte avtaler med kunder om tilgang til «banknøkler», noe som kan utfordre tilliten
til og sikkerheten i BankID som felles løsning for elektronisk legitimasjon. Rådet har
imidlertid gitt indikasjoner på at ”reusable” innloggingsinformasjon ikke skal kunne deles,
noe som langt på veg vil trygge BankID. Det pågår aktiv lobbying fra banknæringens side
både på norsk og europeisk nivå for å påvirke utfallet av dette nå i sluttfasen.
• Tak på gebyrer for internasjonale betalingskort (IF-forordningen). Vil innebære at
minst 2/3 av nasjonal interchange fra bankutstedte kort vil forsvinne (forventet
inntektsbortfall på årsbasis på noen hundre mill).

«Payments Package» (PSD2 og IF-forordningen)
•

Forventet fremdrift PSD2 og IF: PSD 2 får ventelig ikraftredelse 2 år
etter vedtak/publisering, cross border interchange 6 måneder etter
publisering og domestic interchange 18 måneder etter publisering. Dette
betyr

- ikraftreden PSD2: sommeren 2017,
- ikraftreden domestic interchange kort: årskiftet 2016/17
- ikraftreden cross border interchange kort: årskiftet 2015/16
•

Payment Accounts Directive. Inneholder tiltak for enklere bankbytte.
Hovedinntrykk er at bestemmelsene i PAD neppe vil representere store
utfordringer for banker i Norge
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Fra ulike regler og standarder

Til felles regler og standard

SEPA lovkrav – i Norge
• SEPA End-date Lovkravet er tatt inn i Finansavtaleloven –
gjelder transaksjoner i euro
• Mellom banker: Krav til ISO 20022 XML fra 31.10.2016 (i
eurosonen fra 01.02.2014)
• Mottak i bank fra større bedrifter: ISO 20022 XML
• Regler for konvertering fra f.eks Telepay til ISO 20022 XML
• Banken må transportere alle data videre slik de ble mottatt

SEPA lovkrav – i Norge
- Fra 31.10.2016 kan ikke banken kreve at kunden leverer både
IBAN(mottaker) og BIC(mottaker bank)
- Krav til privatkunder/småbedrifter*:
-

De må oppgi beløp, gebyrkode, korrekt navn og IBAN nummer på
betalingsmottaker (som i dag)
De kan fortsatt benytte on-line eller nasjonalt format – dersom banken velger
å tilby dette

- Norsk banknæring har besluttet overgang til ISO 20022 XML også for
betalinger nasjonalt
- DNB, Nordea, Danske Bank, Sp-1 gruppen, Eika, Nets, Evry deltar i
fellesprosjektet
*småbedrift=omsetning

<= 2 mill euro/år, max 10 ansatte
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European Payments Council
(EPC) – ny organisering
- EPC har representert europeisk bankindustri og koordinert innføringen
av SEPA på vegne av bankene
- EPC har blitt «angrepet» både av andre «stakeholders» og
myndighetsorganer (bl.a europeiske konkurransemyndigheter) for ikke i
tilstrekkelig grad inkludere andre «stakeholders» i arbeids- og
beslutningsprosesser
- EPC blir derfor nå reorganisert for å imøtekomme disse krav

Overall structure of the “New EPC”
Membership
Level

EPC
“Plus” (Module 2)

“Plus”

Participation
Level

Scheme
management
(Module 1)

Support
Level

EPC Secretariat
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Modular
participation
in Module 2

EPC association governance structure
General Assembly
Board
Module 1
“Charter of Autonomy”
Governance structure of Scheme
Management (see below)

Module 2
Working Groups and Task
Forces

EPC Secretariat
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Module 1 governance structure
Participants Assembly

Scheme
Management Board (SMB)
Complaints and
Adherence Committee

Appeals Committee

Scheme
End-User Forum

Scheme
Evolution and
Maintenance
Working Group

EPC Secretariat
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Scheme
Technical
Forum

Module 1 activities
• Sole focus: Scheme Management – existing schemes (no development of new

schemes)
• “Charter of Autonomy” (delegated powers - defined by the EPC association)
• Subject to Eurosystem oversight
• Scheme Management activities will include:
• Scheme Maintenance
• Scheme Evolution
• Scheme Administration
• Scheme Compliance
• Appeals
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Module 2 activities
• Under the direct authority of EPC association - no separate governance
• All agreed activities other than scheme management
• Activities to stem from the following three sources:
• ERPB or EC or EBA priorities (e.g. card, e- and m-payments, TPP-related issues)
• Topics requiring common position not falling within ERPB’s remit (e.g. cash)
• Ideas and initiatives for new payment developments - to be shared with other
stakeholders
• New scheme development (business, functional and technical requirements) prior to
transfer by EPC association to a scheme manager (e.g. Module 1) for launch and
management
• Activities agreed based on clear deliverables, timelines and participation
commitments
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Project Timeline
12 December 2013

• Plenary approved key directions
• Task Force created

26 March 2014

• Plenary approved detailed principles

18 June 2014

• Plenary approved detailed proposals

8 October 2014

• Plenary approval of draft Charter, Terms of
reference and other formal documents

11 December 2014

• Plenary approval of final legal documents,
nominations, 2015 work-plan and budget,

• “New EPC” in place

January 2015
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Euro Retail Payments Board (ERPB)
-

ERPB legger nå føringer på den videre utvikling av europeisk
betalingsformidling, herunder SEPA. Den ledes av ECB og har deltakelse
fra ulike interesentgrupper (handel, bedrifter, forbrukere, EPC, etc)

-

Lykkes ikke ERPB å “levere” gode løsninger/resultater må det påregnes
intervenering og mere lovregulering fra EU-myndighetenes side

-

“Nye EPC” vil i økende grad måtte respondere på initiativ og oppgaver
definert via ERPB

-

Det blir fremover svært viktig at bankene/EPC blir mere proaktive overfor
EU-Kommisjonen, ECB og andre “stakeholders”
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ERPB’s arbeidsplan:
- “SEPA post migration”, dvs forbedre dagens SEPA løsninger (SCT og SDD)
slik at SEPA fullt ut blir realisert som et felles marked
- SDD no-refund, Electronic mandates for SDD
- Standardisering innen kort-området, vil benytte dagens Card Stakeholder
Group (CSG)
- e-identity & e-invoicing related to payments
- pan-european e-commerce
- Mobile Payments (pan-europeiske løsninger for både kontaktløse betalinger og
P2P-betalinger)
- “Faster Payments” (24/7)
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Questions ??
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Thank you !

