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Remiss Ds 2020:30 Kompletterande bestämmelser till EU-
förordningen om återhämtning och resolution av centrala 
motparter 

 

I promemoria föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-

förordningen om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter, (EU) 

2021/23). Förslaget innebär bland annat att temporära statliga stöd till centrala 

motparter ska införas samt att stöden ska finansieras av stabilitetsfonden. 

Bankföreningen, som ställer sig bakom förslagen, vill dock anföra följande avseende 

kap. 8 i promemorian.  

 

Genom införandet av krishanteringsdirektivet i svensk rätt (2014/59/EU) infördes i 

lagen om resolution en möjlighet för stödmyndigheten (Riksgäldskontoret) att lämna 

förebyggande statligt stöd till ett livskraftigt institut genom lån, garantier eller 

kapitaltillskott för att undvika resolution. Förebyggande statligt stöd ska finansieras 

med medel ur stabilitetsfonden. Enligt lagen om resolution kan Riksgäldskontoret 

lämna statligt stöd till ett kreditinstitut eller värdepappersbolag under resolution. 

Statliga åtgärder som avser företag i resolution ska finansieras med medel ur 

resolutionsreserven som finansieras via företagen.  

 

Liknande möjligheter föreslås i promemorian kunna tillämpas såvitt avser centrala 

motparter men med den skillnaden att såväl förebyggande stöd som stöd under 

resolution ska finansieras ur stabilitetsfonden. Utgångspunkten är, enligt Emir-

förordningen (EU/648/212), att den centrala motparten och dess clearingmedlemmar 

ska sörja för att det finns tillräckliga förfonderade finansiella resurser för att kunna 

hantera att en clearingmedlem (eller flera) hamnar på obestånd. Om det behövs för 

att motverka allvarliga negativa effekter på stabiliteten ska statliga stödåtgärder 

kunna användas. Centrala motparter bör dock, enligt promemorian, inte finansiera 

stabilitetsfonden genom avgifter. Ett av skälen som anförs till att en avgift inte bör tas 

ut är svårigheten att konstruera ett rättvisande avgiftsunderlag.  
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Bankföreningen noterar att stabilitetsfonden utgör en viktig parameter för stabiliteten 

och att det därför bör vara av vikt att fonden på sikt inte urlakas. Mot den 

bakgrunden, för det fall stabilitetsfonden behöver utökas med anledning av att 

kretsen företag som kan bli föremål för krishanteringsåtgärder nu utvidgas (eller att 

den kretsen breddas ytterligare framgent) bör man ha ambitionen att snarast möjligt 

ta fram en plan för att utforma relevanta riskmått för beräkning av framtida 

avgiftsunderlag från det kollektiv som stabilitetsfondens utökade 

användningsområde avser att täcka.  
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