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Remiss – förslag till ändringar i föreskrifter om betaltjänster, elektroniska 

pengar och bostadskrediter med tillägg 

 

Bankföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till 

ändringar i föreskrifter om betaltjänster, elektroniska pengar och bostadskrediter 

med tillägg. 

 

Bankföreningen har i princip inga invändningar mot förslagen i de remitterade före-

skrifterna.  

 

Dock vill Bankföreningen framhålla att Finansinspektionen har fått mandat att i före-

skrift ange hur informationen ska lämnas och då föreskriftsförslaget bara helt kort 

anger att det ska ske ”på det sätt som anges på Finansinspektionens webbplats” vill 

Bankföreningen erinra om de synpunkter som föreningen tidigare lämnat till inspekt-

ionen om rapportformatet och vikten av att inspektionens kommande rapportmallar 

tar höjd för dessa synpunkter, till exempel vad gäller rapportering av transaktioner 

där stark kundautentisering (Strong Customer Authentication, SCA), inte krävs (de 

så kallade ”best-effort-situationerna”), rapportering av undantag i relationen kortinlö-

sare och kortutgivare, men också att det blir en tydlighet i hur de geografiska uppgif-

terna ska delas upp.   

 

Bankföreningen föreslår vidare att ikraftträdandetidpunkten i föreskrifterna för skyl-

digheten att rapportera svikliga förfaranden skjuts fram för att bättre synka med kom-

mande rapporteringskrav mot ECB och för att inte i onödan belasta svenska betal-

tjänstleverantörer med en omfattande rapporteringsplikt som inte andra betaltjänstle-

verantörer på den europeiska marknaden kommer att ha. Bankföreningens erfaren-

het är att på ett europeiskt plan är det många tillsynsmyndigheter som har skjutit 

fram tidpunkten för rapportering av svikliga förfaranden just utifrån nu aktuell kontext.  

  

Avslutningsvis anser Bankföreningen att Finansinspektionen ska ändra tidsfristen för 

att lämna in uppdaterad information vid en allvarlig operativ incident eller säkerhets-

incident i 6 kap. 4 § p. 2 i föreskrifterna. Föreskrifterna grundar sig på EBA:s riktlinjer 
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för rapportering vid allvarliga incidenter (EBA/GL/2017/10). Enligt riktlinjerna ska in-

formationen ifråga ges in till tillsynsmyndigheten senast inom tre arbetsdagar från 

den tidpunkt då betaltjänstleverantören lämnade information om incidenten för första 

gången. Enligt Finansinspektionens föreskrifter ska informationen istället lämnas 

inom tre dagar från den första rapporten om incidenten. Bankföreningen har tidigare 

uppmärksammat Finansinspektionen på att detta innebär att bankerna behöver ha 

en helt annan beredskap under helger/helgdagar för att samla in och sammanställa 

information om en incident än om fristen löper under tre arbetsdagar. Intresset av att 

EBA: s riktlinjer implementeras på ett enhetligt sätt i medlemsstaterna väger mycket 

tungt. I detta fall saknas skäl att ha en avvikande reglering för svenska betaltjänstle-

verantörer. Bankföreningen anser därför att tidsfristen i 6 kap. 4 § p. 2 i FFFS 2018:4 

ska ändras från tre dagar till tre arbetsdagar.  

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN 

Hans Lindberg                                    Lars Rutberg 

 

 


