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Remisspromemorian Förslag till regeländringar på grund av
EU:s bankpaket
Finansbolagen har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss.
Mot bakgrund av EUs bankpaket föreslår FI ändringar i ett antal föreskrifter.
Övergripande synpunkter
Finansbolagen välkomnar att lättnader och möjligheter till mer proportionella regler för
mindre och mindre komplexa instituts utnyttjas fullt ut, vilket är det övergripande
intrycket av de förslag som lämnas i promemorian.
Ändringar i kapitaltäckningsdirektivet
Filialrapportering
Finansbolagen har inget att erinra mot att även s.k. tredjelandsfilialer rapporterar
information.
Ersättning till anställda (ändringar i FFFS 2011:1)
1 kap
Det bör övervägas att ange gränsvärden i kronor i stället för Euro. En sådan lösning kan
göras konsekvent med hur motsvarande ”valutafrågor” lösts i andra likande
sammanhang, t.ex i insättningsgarantilagen. För anställda som har ersättning i kronor
kan det för förutsebarhetens skull var viktigt att även gränsvärden anges i kronor.
Ett begrepp som änvänds utan närmare definition är begreppet ”väsentlig affärsenhet”.
Finansbolagen saknar en definition eller en beskrivning om vad som avses. Detsamma
gäller vad som avses med ”betydande inverkan” på en sådan väsentlig affärsenhet.
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2 kap
Enligt ett tillägg ska ersättningspolicyn vara könsneutral. Fråga uppkommer om hur
detta tillägg förhåller sig till och kompletterar redan befintlig reglering av ickediskriminering i arbetslivet.
4 kap 7 §
Med tanken på svårigheter att hitta alternativa instrument för icke noterade företag
uppkommer frågan om det är lämpligt att kravet i praktiken kommer att träffa även icke
noterade företag i följd av att tidigare begränsning till företag som är omfattande till
storlek m.m. (som i praktiken ofta torde sammanfalla med att företaget är noterat)
föreslås tas bort.
Ändringar till följd av ändringar i tillsynsförordningen
Finansinspektionen föreslår att ett företag eller några av dess dotterföretag även får
avstå från att tillämpa artikel 413 i tillsynsförordningen i de fall som avses i artikel 8.2 i
förordningen. Finansbolagen välkomnar detta men ställer sig (principiellt) frågande till
varför rapportering av NSFR likväl ska ske när ett NSFR-krav inte föreligger. Ett sådant
rapporteringskrav uppfattas som ett indirekt NSFR-krav.
Offentliggörande av information enligt principen om proportionalitet
Finansbolagen välkomnar förslagen i denna del bl.a. att tröskelvärdet för vad som utgör
ett ”litet och icke komplext institut” kvarstår på nivån fem miljarder Euro.
Riskvikt för kommersiella fastigheter
Finansbolagen välkomnar lättnader för mindre institut som tillämpar schablonmetoden.
kapitalkravet blir därmed mer likt det som kan uppnås genom s.k. interna modeller.
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