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FINANSIELLA TJÄNSTER: DEN
VIKTIGASTE LAGSTIFTNINGEN

Reglering och tillsyn av finansiella tjänster i EU har fått stor uppmärksamhet under den
globala finanskrisen. Under perioden efter krisen gjorde EU en omfattande översyn av
politiken på området finansiella tjänster för att återställa stabiliteten på och förtroendet för
det finansiella systemet. Mer än 40 nya åtgärder har föreslagits under de senaste åren genom
initiativ såsom bankunionen och kapitalmarknadsunionen. Reformen av finanssektorn pågår
fortfarande.

RÄTTSLIG GRUND

— På området finansiella tjänster återfinns den rättsliga grunden för det mesta i artiklarna 49,
56 och 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), vilka handlar
om etableringsfriheten, friheten att tillhandahålla tjänster och fri rörlighet för kapital.

— Fullständig information om den grundläggande lagstiftningen och hur denna för
närvarande utvecklas beskrivs på kommissionens webbplats, generaldirektoratet för
finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen (GD FISMA).

BANKVÄSENDE OCH BETALNINGAR

A. Kapitalkravsdirektivet – CRD (direktiv 2013/36/EU) och kapitalkravsförordningen –
CRR (förordning (EU) nr 575/2013), utgör tillsammans CRD IV-paketet.
1. Syfte och innehåll
Detta direktiv och denna förordning syftar till att införa en modern och riskbaserad rättslig
ram för kreditinstitut med hänsyn till de ramavtal från Baselkommittén för banktillsyn som rör
kapitalkrav för kreditinstitut (Basel III). Bestämmelserna, som tidigare bestod av två direktiv,
ska gynna såväl EU:s ekonomi som stabiliteten på finansmarknaderna samt innebära fördelar för
både företag och konsumenter. I dessa direktiv uppdateras reglerna om tillstånd och verksamhet
samt ramen för kapitalkrav. Kapitalkravet får en riskkänsligare och mer omfattande utformning.
I CRD föreskrivs exempelvis uttryckligen att affärsrisken ska mätas och riskhantering ska
möjliggöras genom att man tillåter interna riskvärderingssystem. Genom senare ändringar
(CRD II-IV) infördes t.ex. bestämmelser för omvärdepapperisering och ersättningar och
högre kapitalkrav. Genom CRR-förordningen ska en enhetlig tillämpning (”single rule book”)
garanteras. I november 2016 lade kommissionen fram ett förslag om ändring av CRD IV/
CRR, främst i syfte att avspegla den senaste utvecklingen inom ramen för Baselkommittén och
rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board, FSB), med avseende på ett bindande
krav på skuldsättningsgrad, en bindande stabil nettofinansieringskvot (NSFR), mer riskkänsliga
kapitalbaskrav och den totala förlustabsorberingskapaciteten för att ålägga globalt systemviktiga
banker miniminivåer för kapital och andra instrument.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance_sv
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2. Bedömning
CRD IV-paketet införlivar Baselavtalet och anpassar det till den europeiska sektorn för
finansiella tjänster. Det tar hänsyn till parlamentets prioriteringar från 2010 (stärkning av
kapitalbasen, likviditetsstandarder, anticykliska åtgärder, skuldsättningsgrad samt täckning av
motpartsrisker). De många detaljerade genomförandebestämmelser som ska antas blir dock en
utmaning.
B. Betaltjänstdirektivet (direktiv 2007/64/EG) – upphävt genom det andra
betaltjänstdirektivet (direktiv (EU) 2015/2366)
1. Syfte och innehåll
Betaltjänstdirektivet underlättar elektroniska betalningar i hela EU och inrättar ett gemensamt
eurobetalningsområde (Single Euro Payments Area, Sepa). Ytterligare mål är att stärka
konsumentskyddet genom att införa informationskrav och öka konkurrensen genom att öppna
marknaderna på grundval av harmoniserade regler för marknadstillträde. Betaltjänstdirektivet
kompletteras genom förordning (EU) nr 924/2009 och förordning (EU) nr 260/2012. Även om
Sepa-instrumenten infördes i hela EU i slutet av 2010 användes de inte särskilt mycket. Därför
antogs förordning (EU) nr 260/2012, i vilken övergången från nationella till EU-omfattande
betalningsinstrument fastställs. Hösten 2015 antogs det omarbetade andra betaltjänstdirektivet,
vilket upphäver det första. Genom direktivet införs stränga säkerhetskrav för elektroniska
betalningsuppdrag och hantering av elektroniska betalningar samt för skyddet av finansiella
uppgifter om konsumenten, och marknaden öppnas för tjänsteleverantörer som tillhandahåller
betaltjänster på basis av tillgång till information om betalkontot. Ansvaret för icke auktoriserade
betalningstransaktioner minskas och en ovillkorlig rätt till återbetalning i samband med
autogireringar i euro införs. Tilläggskostnader för t.ex. för kortbaserade betalningar förbjuds,
oavsett om det berörda betalningsinstrumentet används i en affär eller på nätet. Det andra
betaltjänstdirektivet trädde i kraft den 12 januari 2016 och måste ha införlivas i nationell
lagstiftning senast den 13 januari 2018. Förordning (EU) 2015/751 om förmedlingsavgifter
är också en viktig del av lagstiftningsramen för betaltjänster, eftersom den sätter ett tak
för förmedlingsavgifter mellan banker i syfte att minska kostnaderna för detaljhandlare och
konsumenter vid användning av betalkort.
2. Bedömning
Vissa bestämmelser i betaltjänstdirektivet har utsatts för kritik. Kritiken har bland annat gällt
den bristfälliga kontrollen av (det kritiska) IBAN-numret. IBAN-numret behöver nämligen
inte stämmas av mot kontoinnehavarens namn, vilket innebär att en överföring görs även om
dessa inte skulle stämma överens. Maximibeloppet för autogireringen kan inte heller begränsas
och det finns inga möjligheter att återkalla en överföring efter det att den accepterats. När det
gäller det andra betaltjänstdirektivet förekom det farhågor kring säkerheten och skyddet av
personuppgifter.

VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

A. Direktivet om marknader för finansiella instrument – MiFID II (direktiv 2014/65/EU) och
förordningen om marknader för finansiella instrument – MiFIR (förordning (EU) nr 600/2014)
1. Syfte och innehåll
Från 2004 fastställde MiFID I (direktiv 2004/39/EG, upphävt) enhetliga standarder för
värdepappershandeln, vilka bidragit till ökad konkurrens och ett bättre investerarskydd. Detta
skedde bl.a. genom ökad transparens vid provisioner i samband med investeringsrådgivning

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&reference=P7-TA-2010-354
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och ett mer samordnat sätt att tillhandahålla finansiella tjänster. Investerarna måste få
begriplig information om alla avgifter och informeras om produkten och de risker som är
förknippade med investeringen. Man hoppades att detta regelverk skulle öka förtroendet för
investeringsmarknaden och därmed stärka flödet av investeringar till Europa. En översyn i form
av en omarbetning av direktivet (MiFID II) och en förordning (MiFIR) antogs 2014 och en ny
lagstiftningsram infördes därmed. Med den nya lagstiftningsramen införs ett antal bestämmelser
som syftar till att förbättra konsumentskyddet. Exempelvis får värdepappersföretagens
ersättningspraxis inte stå i strid med skyldigheten att agera i kundens bästa intresse. Det syftar
också till att stärka regleringen av och transparensen på finansmarknaderna och säkerställer
ökad konkurrens. Det behandlar de risker som är förknippade med tekniska utvecklingar, såsom
algoritmisk handel och högfrekvenshandel. Tillämpningsdatumet för MiFID II och MiFIR, som
från ursprungligen hade fastställts till början av 2017, har skjutits upp med ett år, till den 3 januari
2018.
2. Bedömning
De som arbetar med investerarskydd klagar till exempel på att investeraren har bevisbördan
för felaktiga eller bristfälliga råd från bankens sida, trots att det är rådgivaren som har
dokumentationsplikten. Överträdelser av tillsynsreglerna får dessutom inga civilrättsliga följder
och investeraren kan därför inte få ut något skadestånd. Eftersom direktivet genomförs med
hjälp av Lamfalussyförfarandet krävs åtskilliga genomförandebestämmelser. Det sistnämnda
gäller även för det nya direktivet respektive den nya förordningen.
B. Direktivet om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS)
(direktiv 2009/65/EG)
1. Syfte och innehåll
UCITS-direktivet har funnits sedan 1985 och innebär att harmoniserade värdepappersfonder
får ett ”EU-pass”. Därmed kan andelarna sådana fonder när de har godkänts i en medlemsstat
säljas i alla andra medlemsstater. Samtidigt har man ständigt utökat de produkter som omfattas
och tagit hänsyn till aspekter av investerarskyddet. Genom omarbetningen av direktivet
fastställs ett EU-pass för förvaltningsbolag, byråkratiska hinder för den gränsöverskridande
handeln avskaffas och regler införs för fusioner av fonder och tillstånd för så kallade master/
feederstrukturer, förvaringsinstitut, ersättningspolitik och ansvarsregler respektive påföljder.
Separata förordningar reglerar europeiska långsiktiga investeringsfonder (ELTIF – förordning
(EU) 2015/760), europeiska riskkapitalfonder (EuVECA – förordning (EU) nr 345/2013)
och europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF – förordning (EU) nr 346/2013). I
direktiv 2011/61/EG behandlas förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förordningen om
penningmarknadsfonder antogs av rådet i maj 2017 efter Europaparlamentets godkännande av
texten.
2. Bedömning
Även för UCITS-direktivet krävs det ett flertal genomförandeåtgärder, t.ex. för poolning,
anmälningsförfarandet, EU-passet för förvaltningsbolag eller basfakta för investerare.

FÖRSÄKRINGAR

A. Försäkrings- och återförsäkringsdirektivet – Solvens II (direktiv 2009/138/EG)
1. Syfte och innehåll
Genom detta direktiv görs en genomgripande reform av den finansiella tillsynen över
försäkringsbolag. Direktivet markerar en övergång från den statiska tillsynsmodell som hittills
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tillämpats till en dynamisk och riskbaserad metod, så att skyddet för konsumenter och
företag kan förbättras. Principen om tillräckligt med kapital i förhållande till riskerna liksom
kapitalförvaltning regleras. Det ökar dessutom integreringen av EU:s försäkringsmarknad och
stärker skyddet för försäkringstagare och förmånstagare. Detta ska ge bättre internationell
konkurrenskraft åt europeiska försäkrings- och återförsäkringsbolag.
Enligt tidigare direktiv skulle solvensmarginalen beräknas enligt en statisk modell, vars storlek
var anpassad efter verksamhetens totala omsättning, och i beräkningen tog man även hänsyn till
balansomslutningen. Solvens II är mer inriktat mot faktiska risker, och tillsynen koncentreras på
de specifika riskerna i varje enskilt företag. Från och med nu tar man hänsyn till alla relevanta
mätbara risker (åtminstone marknadsrisk, kreditrisk, försäkringsteknisk risk och operativa
risker). Det nya tillsynssystemet innebär att försäkringsbolagen har tillräckligt med kapital för
att täcka riskerna. Detta kompletteras genom ett minimikapitalkrav.
2. Bedömning
Genom Solvens II kan försäkringsbolagen konkurrera bättre på de alltmer globaliserade
marknaderna. Tillsynsmyndigheterna befarar emellertid att ökad konkurrens kan medföra fler
insolventa bolag och att konsumenternas förtroende för branschen minskar samt att trycket
på små och medelstora försäkringsföretag ökar. På kort sikt skulle Solvens II leda till ett
sämre försäkringsskydd för höga långfristiga risker (på grund av högre kapitalkrav) och
försäkrare skulle kunna begränsa korssubventioner vilket skulle kunna leda till en höjning
av vissa försäkringspremier. För att beakta den nya tillsynsstrukturen och särskilt inrättandet
av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) i början av 2011 antog
kommissionen 2011 förslaget ”Omnibus II”. På grund av det sena antagandet av Omnibus II-
förslaget senarelades tidsfristen för införlivande av Solvens II-direktivet till den 1 januari 2016.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Antagandet och tillämpningen av EU:s lagstiftning om finansiella tjänster följer den
så kallade Lamfalussyprocessen, enligt vilken parlamentet tillsammans med rådet antar
grundläggande lagar (nivå 1) inom ramen för medbeslutandeförfarandet. Parlamentet har också
en granskningsroll vid antagandet av nivå 2-åtgärder.
Parlamentet har även varit ett fortlöpande stöd i kommissionens arbete, varit pådrivande i
diskussioner och kommit med egna initiativ (t.ex. om begränsning av ersättningssystemet inom
bank- och värdepapperssektorn) för att förtydliga sin ståndpunkt. Genom sitt aktiva deltagande
får parlamentet stor betydelse i den pågående diskussionen med kommissionen, rådet och andra
internationella institutioner om hur man ska utveckla strukturen och regelverket för tillsynen
över finansmarknaderna och undersöka möjligheter att undvika systemrisker.
Dražen Rakić
11/2017

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_sv
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