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Promemorian Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk
Kammarrätten har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, i huvudsak
inget att invända mot förslagen i promemorian. Kammarrätten vill dock lämna
följande synpunkter på den föreslagna lagtexten.
I 3 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på
finansmarknaden anges att Finansinspektionen efter samråd med Riksbanken får
godkänna avvecklingssystem enligt denna lag. Av den föreslagna 7 a § samma
lag framgår att Finansinspektionen efter att ha gett Riksbanken tillfälle att yttra
sig får besluta att ett utländskt avvecklingssystem, på vilket lagen i en stat
utanför EES ska tillämpas, ska likställas med ett avvecklingssystem som en stat
inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
eller till Eftas övervakningsmyndighet. Det är, vid en jämförelse mellan
lydelserna ”efter samråd med Riksbanken” och ”efter att ha gett Riksbanken
tillfälle att yttra sig”, för kammarrätten otydligt om någon skillnad i sak mellan
de två lydelserna är avsedd. Om någon skillnad inte är avsedd bör, för att
upprätthålla enhetlighet och tydlighet i lagstiftningen, övervägas om lydelsen
bör ändras i någon av de två bestämmelserna.
I den föreslagna 17 § lagen om system för avveckling av förpliktelser på
finansmarknaden anges att Finansinspektionen ska besluta att ett likställt
avvecklingssystem inte längre ska vara ett sådant avvecklingssystem bl.a. om
förutsättningarna enligt 7 a § inte längre är uppfyllda. Av de angivna skälen för
förslaget och författningskommentaren framgår att sådana beslut i princip bör
komma i fråga endast vid betydande förändringar i förutsättningarna för ett
beslut om likställande (se promemorian s. 22 och 27). Att en ändring av beslut
om likställande anses kräva betydande förändringar i förutsättningarna för
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beslutet framgår inte av den föreslagna lagtexten. Det bör därför övervägas om
lydelsen bör ändras.
___________________
Detta yttrande har beslutats av kammarrättsrådet, tillika vice ordföranden,
Pär Hemmingsson. Föredragande har varit föredragande juristen
Anders Nolkrantz.
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