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De föreslagna ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet 
för betaltjänstleverantörer innebär att de företag som träffas av föreskrifterna får utökade 
tidsramar för den formella rapporteringen till Finansinspektionen vid allvarliga operativa 
incidenter eller säkerhetsincidenter. Riksbanken instämmer i Finansinspektionens 
bedömning att det bör medföra en mer tillförlitlig och användbar rapportering. Det är även 
eftersträvansvärt att föreskrifterna är harmoniserade med Europeiska Bankmyndighetens 
riktlinjer eftersom det skapar lika villkor för betaltjänstleverantörer i Europa. 
 
Enligt Riksbankens bedömning finns det dock en avvägning mellan en snabb rapportering 
från företagen och en mer tillförlitlig rapportering. Tidsaspekten kan vara viktig för att 
myndigheterna i ett tidigt skede ska få information om vad som skett och kunna bedöma hur 
incidenten ska följas upp. Det finns därtill en risk att förändringarna medför att företagen 
avvaktar med att klassificera en incident som allvarlig för att kunna fördröja tidsramen för 
den inledande rapporten (A-rapporten). Riksbanken anser vidare att finansiella aktörer som 
grundprincip ska underrätta relevanta myndigheter på lämpligt sätt så snart som möjligt 
efter att en allvarlig incident inträffat, oberoende av formella krav på A/B/C-rapporterna. 
Under förutsättning att denna grundprincip är väl införlivad i de finansiella aktörernas 
verksamhet, bedömer Riksbanken att fördelarna med de förlängda tidsramarna för 
rapporteringen som föreslås i remissen överväger nackdelarna kopplade till tidsaspekten, då 
den formella rapporteringen troligtvis blir mer användbar och relevant.  
 
Med ovan beskrivna avvägning i åtanke tillstyrker Riksbanken förslagen till ändringar i 
föreskrifterna (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Olof Sandstedt efter föredragning av 
ekonom Hanna Eklööf. 
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