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Remiss och kallelse till remissmöte torsdagen den 22 maj 2014 – 
förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och 
värdepappersföretag  

Finansinspektionen föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att 
förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag 
har börjat gälla vid årsskiftet och att direktiv (EU) om behörighet att utöva 
verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och 
värdepappersföretag enligt regeringens förslag genomförs i Sverige per den 1 
augusti 2014. Förslaget innehåller dock endast en del av de föreskriftsändringar 
som behövs för att genomföra regelverket, se även Finansinspektionens remiss 
den 26 mars 2014. 
 
Vi bifogar förslag till författningstexter och en remisspromemoria. Remiss-
materialet finns också på vår webbplats, www.fi.se. 
 
Finansinspektionen kallar till ett remissmöte torsdagen den 22 maj 2014 kl. 
15.00 på Brunnsgatan 3. Deltagarantalet är begränsat och anmälan görs senast 
måndagen den 19 maj 2014 till e-postadressen kapital@fi.se.  
  
Frågor om remissen besvaras av Camilla Edvardsson (08-787 8286 eller 
camilla.edvardsson@fi.se). Skriftliga synpunkter på förslagen kan lämnas till 
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till 
finansinspektionen@fi.se, senast den 2 juni 2014. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
 
Anna Nystedt 
Regelgivningsansvarig 
 



 
 FI Dnr 11-13269 
 
 

 2 
 
 

Bilagor: 

 Remisspromemoria 

 Förslag till föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar för kreditinstitut 
och värdepappersföretag  

 Förslag till föreskrifter om rapportering av internt bedömt kapitalbehov 

 Bilaga 1 blankett rapportering av internt bedömt kapitalbehov (inte en del av 
föreskriften) 

 Bilaga 2 anvisningar till blankett om rapportering av internt bedömt 
kapitalbehov (inte en del av föreskriften) 

 Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om 
värdepappersrörelse 

 Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 

 Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om 
ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med 
tillstånd för diskretionär portföljförvaltning 

 Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut  

 Förslag till ändring i Finansinspektionens förskrifter och allmänna råd (FFFS 
2014:4) om hantering av operativa risker  

 Förslag till ändring i Finansinspektionens förskrifter och allmänna råd (FFFS 
2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet, och insättningssystem  
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Sändlista: 
Sveriges riksbank  
Riksgäldskontoret  
Konkurrensverket  
Regeringens regelråd  
Bokföringsnämnden  
FAR SRS  
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden  
Finansbolagens Förening  
Fondbolagens förening  
Industrins finansförening  
Konsumenternas Bank- och finansbyrå  
Landsorganisationen i Sverige (LO)  
Näringslivets Regelnämnd  
Sparbankernas Riksförbund  
Svenska Bankföreningen  
Svenska Fondhandlareföreningen  
Svenskt Näringsliv  
Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag  
Sveriges Finansanalytikers Förening  
Svenska skeppshypotekskassan 
 
För kännedom 
Finansdepartementet 
Justitiedepartementet 
 
 


