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Ökad tillsyn över
kapital
Det europeiska genomförandet av den
så kallade Basel 3-överenskommelsen
utgörs av en EU-förordning (CRR), som
ska börja tillämpas den 1 januari 2014
och ett direktiv (CRD 4) som ska vara
genomfört i nationell rätt vid samma
tidpunkt då CRR börjar gälla.
Med anledning av detta har Finansdepartementet remitterat betänkandet
Förstärkta kapitaltäckningsregler där
förslag till lag och förordningsändringar
till följd av EU-reglerna presenteras.
Finansinspektionen har också remitterat förslag till föreskrifter om tillsyn för
kreditinstitut och värdepappersföretag.
I betänkandet föreslås bland annat en ny
lag om tillsyn över kredit- och värdepappersinstitut och en ny lag om kapitalbuffertar. Av remissen framgår att det föreslås
vissa regler som är frivilliga att införa enligt
CRD 4, samt även sådana regler som kan
tillämpas i förtid enligt CRD 4. När en förslagsställare avser att införa den typen av
regler, är det viktigt att upprätta en utförlig
redogörelse av den påverkan det kan få
för berörda företag. En sådan redovisning
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saknas i remissen, liksom en beskrivning
av alternativa lösningar till reglering. Likaså
saknas en beloppsmässig uppskattning
av hur administrativa och andra kostnader
påverkas i ett typföretag som berörs av
förslaget. Regelrådet avstyrker förslaget
och anser att konsekvensutredningen är
bristfällig.
Finansinspektionens föreskriftsförslag
kompletterar reglerna i CRR vad avser
beräkningen av kapitalbas och kapitalbaskrav. Finansinspektionen föreslår att
flertalet av möjliga övergångsregler inte ska
tillämpas. Regelrådet tillstyrker förslaget
eftersom det bedöms vara en direkt följd

av CRR. Konsekvensutredningen anses
däremot vara bristfällig eftersom det hade
varit önskvärt med en utförligare konsekvensbeskrivning av de institut som inte
förväntas uppfylla de nya kraven. Vidare
hade det varit önskvärt med en utförligare
analys gällande konkurrensförhållanden
eftersom förslaget går utöver miniminivån
och svenska företag därmed kan få hårdare
krav jämfört med konkurrerande företag i
andra länder. Dessutom saknas en storleksmässig beskrivning av samtliga berörda
företag.
Läs betänkandet här
Läs föreskriftsförslaget här

Bankföreningen kommenterar
För att nå en enhetligt utformad reglering inom EU är det av stor vikt att de
svenska bemyndigandena tar höjd för
såväl direktiv och förordningstext, som
för kommande regler från de europeiska tillsynsmyndigheterna. Omfattningen och avgränsningen av eventuella
bemyndiganden bör därför övervägas
noga, säger Maria Nilsson från Svenska
Bankföreningen.
- Tidpunkten för ikraftträdandet av det
svenska regelverket kan medföra vissa
komplikationer för instituten bland annat
när det gäller antalet uppdrag i ledningsorgan som en styrelseledamot kan inneha

samtidigt. Direktivet anger att detta krav
ska gälla från och med den 1 juli 2014. I
direktivet föreskrivs att ett institut som tillåtit en eller flera personer som inte uppfyller
kraven i direktivet att bli eller kvarstå som
ledamöter i ledningsorganet ska påföras
en sanktion. Denna problematik analyseras
inte i betänkandet och någon övergångsbestämmelse föreslås inte. Detta innebär
att kraven i direktivet kommer att få en
retroaktiv verkan som instituten måste
beakta för att undvika en sanktion.
I utredningen berörs vidare inte om det
så kallade Basel 1-golvet ska upphöra
att gälla i och med att CRR och de därtill
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hörande föreskrifterna träder i kraft. Eftersom Sverige väljer att implementera de nya
kapitaltäckningsreglerna fullt ut från start,
utan några övergångsregler, är det rimligt
att Basel 1-golvet upphör att gälla från och
med den 1 januari 2014.

Ny ingenjörsexamen

Finansdepartementets framställan om
förändrad trängselskatt.
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Utbildningsdepartementets föreslår ett
fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
För att kunna täcka det växande behovet
av gymnasie- och högskoleingenjörer på
arbetsmarknaden föreslås att gymnasieingenjörsexamen återinförs. Om föreslagna
ändringar blir av kan de första eleverna
påbörja sitt fjärde tekniska år höstterminen
2015.
Regelrådet bedömer beskrivningen i konsekvensutredningen av finansieringssystemet
till det fjärde tekniska året som otillräcklig
och att full kostnadstäckning för varje elev

Helena Jonsson,
LRF:s förbundsordförande
Vad innebär er satsning Förenklingsresan?
- För att fler lantbrukare ska kunna satsa
och utveckla sin produktion är förenklad
regelhantering, en bra dialog och samarbete
mellan företagare och myndigheter viktigt.
Därför genomför LRF tillsammans med
Jordbruksverket den så kallade Förenklingsresan. Sedan i somras har ett antal bondgårdsbesök genomförts, från Umeå i norr
till Trelleborg i söder. Andra aktörer bjuds
in att medverka, till exempel länsstyrelser,
kommuner och riksdagsledamöter. Målet
är att skapa en handlingsplan för mindre
regelkrångel.
Vilken regelförenklingsfråga är viktigast
för era medlemmar?
- Avisering, bemötande och sanktioner gällande djurkontroller.
Upplever ni att regelbördan förändrats
och i så fall hur?
- Vi vet att mycket arbete har gjorts för att
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därför inte kan garanteras. Konsekvensutredningen brister bland annat i beskrivningen
av hur konsekvenserna av förslaget slår mot
friskolorna. Regelrådet avstyrker förslaget.
Läs hela yttrandet här

Läs hela yttrandet här

Socialdepartementets betänkande Flygbuller och bostadsbyggande.
Avstyrker
Bristfällig utredning
Försvarsdepartementets promemoria om
ändrade gränsmängder för eldningsoljor
enligt Seveso-regelverket.
Tillstyrker
Bristfällig utredning
Utbildningsdepartementets betänkande om
Friskolorna i samhället.
Avstyrker
Bristfällig utredning

Läs mer på www.regelradet.se
Helena Jonsson

förändra och förenkla för företagare. Men
dessvärre har det inte nått fram till oss i
det gröna näringslivet, de flesta lantbrukarna upplever fortfarande ett omfattande
regelkrångel i sin vardag. Det är just därför
Förenklingsresan är en så bra satsning.
När resan är över kommer LRF att agera
blåslampa för förändring och påminna om
de utfästelser som gjorts under resan. Vi
kommer att övervaka att de löften och ambitioner som satts upp verkligen hålls och
nås. Fler myndigheter skulle behöva göra
handlingsplaner för förenklingar.

Regelrådet bedömer om förslag till regler utformas så att de uppnår sitt syfte
på ett enkelt sätt och till en relativt sett
låg administrativ kostnad för företag.
En annan viktig del är att titta på om
konsekvenserna för företag är tillräckligt utredda. Regelrådet är rådgivande
till myndigheter och departement.
Läs mer om Regelrådets uppdrag
Regelrätt
Nyhetsbrevet ges ut varje månad.

Krav på e-legitimation för
fondval och fondbyten
Enligt Pensionsmyndighetens förslag
slopas möjligheten att använda personlig
kod för att välja och byta fonder på myndighetens hemsida. Vilken påverkan det
får för berörda företags administrativa eller
andra kostnader utreds inte tillräckligt enligt
Regelrådet.

Jordbruksverkets förslag till nytryck av
föreskrifter om operativa ingrepp samt
skyldigheter för djurhållare och för personal
inom djurens hälso- och sjukvård.
Tillstyrker
Godtagbar utredning

26 nov
Erfarenhetsutbyte för departement
27 nov
Regelrådet sammanträder
3 dec
Regelrådet anordnar Glöggmingel för alla
kommittéer lokaliserade i Garnisonen
18 dec
Regelrådet sammanträder
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