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Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar 

Föreskrifter 

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken 
"Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas. 

Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga 
bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter. 

Anvisningar 

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" 
Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser. 

Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar 
som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur 
internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas. 

Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om 
en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den 
juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på 
Finansinspektionens webbplats. 

Finansinspektionen.fi > Regelverk > Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar 
  

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/maaraysten-ja-ohjeiden-oikeudellinen-luonne/
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1. Ämne och räckvidd 
 
Anvisningarna gäller 

i. angivande av indikatorer som används för att identifiera globalt systemviktiga institut 
(G-SII) i enlighet med förordning (EU) nr 1222/2014 och 

ii. rapportering av underliggande uppgifter (indikatorer, kompletterande uppgifter och 
memorandumposter) och årligt offentliggörande av de resulterande indikatorvärden 
som används för att identifiera G-SII-institut. 

 
Dessa anvisningar tillämpas på 

i. grupper som leds av ett moderinstitut i EU, ett finansiellt moderholdingföretag i EU 
eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag i EU, och 

ii. institut som inte är dotterbolag till något moderinstitut i EU, något finansiellt 
moderholdingföretag i EU eller något blandat finansiellt moderholdingföretag i EU 
som beräknar ett exponeringsmått för bruttosoliditet på över 200 miljarder euro på 
gruppnivå respektive individuell nivå (och inklusive försäkringsdotterbolag) med hjälp 
av en lämplig växelkurs med beaktande av referensväxelkursen som publiceras av 
Europeiska centralbanken och som gäller vid slutet av budgetåret och internationella 
standarder (”relevanta enheter”). 

(1) Europeiska bankmyndigheten har med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1093/2010 meddelat följande riktlinjer: ”Riktlinjer om angivande 
och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2020/14 SV). 
 
(2) Finansinspektionen rekommenderar att de enheter som hör till tillämpningsområdet för 
dessa anvisningar följer Europeiska bankmyndighetens riktlinjer, som avses i stycket ovan 
och finns tillgängliga på webbplatsen Finanssivalvonta.fi. 
 
 

3. Upphävda föreskrifter och anvisningar 
 
Genom dessa föreskrifter och anvisningar upphävs Finansinspektionens föreskrifter och 
anvisningar 4/2016: Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning. 
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