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Remissyttrande över promemorian
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning
om återhämtning och resolution av centrala
motparter (Ds 2020:30)
Fi2021/00428

Utifrån de intressen som Stockholms tingsrätt har att beakta finns ingen
erinran mot förslagen i promemorian. Tingsrätten vill dock inför den
fortsatta beredningen framhålla följande.
Från allmän domstols perspektiv framstår det som svårt att överblicka vilka
subjekt som kan omfattas av ett resolutionsförfarande enligt EUförordningen. De åtgärder som krävs för att utreda om ett subjekt omfattas
kan därmed komma i konflikt med reglerna i konkurslagen (1987:672) om
att en gäldenärs konkursansökan ska prövas genast (se 2 kap. 14 § första
stycket). Även om resolution av en central motpart kan förväntas ske mycket
sällan föreslår därför tingsrätten att den behöriga myndigheten
tillhandahåller sökbara listor över de subjekt som omfattas av EUförordningen och som potentiellt kan försättas i resolution. En sådan
hantering synes även vara i överensstämmelse med jämförbar befintlig
lagstiftning på finansmarknadsområdet, se förordningen (2015:1034) om
resolution.
Det framstår enligt tingsrätten inte heller som givet att underrättelseskyldigheten enligt artikel 75.2 i EU-förordningen åligger allmän domstol
eller, i förekommande fall, Bolagsverket. Under dessa förhållanden kan det
bli förenat med praktiska svårigheter att efterleva artikel 75 i EUförordningen om att ett normalt insolvensförfarande mot en central motpart
inte får inledas, annat än på initiativ av resolutionsmyndigheten eller med
dess godkännande. Enligt tingsrätten bör det därmed övervägas om det i den
kompletterande lagen kan tydliggöras att informationsskyldigheten åligger
de allmänna domstolarna eller, i förekommande fall, Bolagsverket. För att
regelverket ska bli överskådligt bör det i den kompletterande lagen även
framgå att en sådan underrättelse ska lämnas utan dröjsmål när en ansökan
om konkurs eller likvidation inkommer från annan part än
resolutionsmyndigheten.

Box 8307, 104 20 Stockholm • Besöksadress: Scheelegatan 7 • Telefon: 08-561 65 000 • stockholms.tingsratt@dom.se
www.domstol.se/stockholms-tingsratt
Öppettider: måndag-fredag 8.00-16.00

2 (2)

----------------------Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Malou Lindblom,
rådmännen Carl Rosenmüller och Daniel Severinsson samt tingsfiskalen
Maud Grund, referent och föredragande.
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