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Enligt sändlista FI Dnr 20-4596 
(Anges alltid vid svar) 

Remiss – förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s 
bankpaket 

Finansinspektionen föreslår ändringar i följande föreskrifter för att anpassa 
dem till EU:s så kallade bankpaket: 

• Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om 
tillsynskrav och kapitalbuffertar 
• Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i 
kreditinstitut och värdepappersbolag 
• Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
• Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om 
hantering av operativa risker 

Därutöver föreslår Finansinspektionen nya föreskrifter och allmänna råd om 
skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige och 
som har sitt huvudkontor i ett tredjeland att rapportera vissa uppgifter. 

Syftet med förslagen är att genomföra de bestämmelser i 
kapitaltäckningsdirektivet som Finansinspektionen förväntas få bemyndigande 
att införa i föreskrifter, och att komplettera tillsynsförordningen med 
bestämmelser i frågor där medlemsstater eller behöriga myndigheter har en 
valmöjlighet. 

De förslag som remitteras utgår från de lagförslag som finns i regeringens 
lagrådsremiss ”Ändringar i kapitaltäckningsregelverket”, som beslutades den 
24 september 2020. 

Finansinspektionen föreslår att de föreskriftsändringar som genomför 
ändringarna i kapitaltäckningsdirektivet träder i kraft samtidigt som 
motsvarande lagändringar. Ändringarna som kompletterar tillsynsförordningen 
föreslås träda i kraft den 28 juni 2021. 
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Föreskriftsföreslagen och en remisspromemoria bifogas. Av promemorian 
framgår bland annat Finansinspektionens motivering och överväganden till de 
föreslagna föreskrifterna. Remissmaterialet finns även tillgängligt på 
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. 

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 
103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 6 
november 2020. Ange diarienummer 20-4596. 

Frågor om remissen besvaras av Sara Ehnlund Martinussen på e-post 
sara.ehnlundmartinussen@fi.se eller tfn 08-408 984 09. 

FINANSINSPEKTIONEN 

Anna Nystedt 
Regelgivningsansvarig 
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