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Gräsrotsfinansiering, SOU 2018:20
Förvaltningsrättenhar inga synpunkterpå förslagenoch bedömningarnai betänkandetutövernedanstående.
4.6 Arbetetinom Europeiskaunionen
EU-kommissionenhar den 8 mars2018presenteratett förslagtill förordningom
europeiskaleverantörerav gräsrotsfinansieringstjänster
för företag(COM[2018]
113 final). Den föreslagnaförordningensyftar visserligeninte till att ersätta
nationellaregleringar beträffandegräsrotsfinansieringstjänster.
Fråganom hur
denföreslagnaEU-regleringenpåverkardet nationellaregleringsbehovet
på
aktuellt områdebör trots dettaanalyserasnärmare.
10 Regleringsbehov
De slutsatserutredningendrar (seavsnitt 10.7) leder sannolikttill de effekter
someftersträvasi direktiventill utredningen.Samtidigtinnebärutredningens
lagförslagatt ett tämligenkompliceratregelverkskapassom blir subsidiärt i förhållandetill det regelverksom redani dag är tillämpligt på mångaav de aktörer
somkan kommaatt bedrivaverksamhetpå det områdesom benämnsgräsrotsfinansiering. Det önskvärdai och konsekvenserna
av att skapasådanaparallella
systembör noggrantanalyserasi det fortsattalagstiftningsarbetet.
11.3.2Utländskakapitalförmedlare
Trots att det för närvarandesaknasEU-rättslig regleringgällandegräsrotsfinansieringstjänster,
bör det understrykasatt principenom ömsesidigterkännandekan medföraatt den svenskatillståndsmyndigheten
åläggsen mer
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l ångtgående
skyldighetatt godkännaaktörermed sätei annatEU-/EES-land och
sombedrivermotsvarandetillståndspliktig verksamheti det landet,jämfört med
aktörersom är etableradei tredjeland. Somden föreslagnaregleringenär utformadfår den emellertid anseslämnatillräckligt med utrymmeför att göra
dennatyp av övervägandeninom ramenför tillståndsprövningeni förhållande
till utländskakapitalförmedlare.
11.7.3Tillämpning av konsumentkreditlagen
i vissafall
Genomatt bestämmelsen
i 3 kap. 2 § angeratt en kapitalförmedlarefår förmedlakreditermellanprivatpersonerendastom kapitalförmedlarenär ombud
för den som tillhandahållerfinansieringenblir konsumentkreditlagen
tillämplig
(jfr 1 § konsumentkreditla
gen [2010:1846]).Detta förutsätterdock att kapitalförmedlarenföljer bestämmelseni 3 kap. 2 § och faktiskt agerarombud.Utredningenbelyserinte konsekvensernaav att en kapitalförmedlareagerari strid
medbestämmelsen.
Någondefinition av begreppetombudvid lånebaseradgräsrotsfinansieringangesinte heller. Med tankepå att gradenav aktivitet för att
sammanföralåntagareoch långivarekan varieramellan olika plattformar hade
det varit önskvärtmednärmarevägledningi dennafråga.
14.7 Konsekvenser
för tillsynsmyndigheteroch domstolar
Finansinspektionens
besluti tillstånds- och registreringsfrågorkommeratt
kunnaöverklagastill förvaltningsrätten.Likaså kommerbesluti olika tillsynsoch sanktionsfrågoratt kunnaöverklagas.Den föreslagnaregleringenkommeri
och med dettatroligtvis att leda till ett ökat antalmål för förvaltningsrätten.
Med tankepå att det i dagslägetendastfinns ett begränsatantalaktörersom är
verksammainom gräsrotsfinansiering,
bör det emellertidi vart inledningsvis
inte bli fråganom någonstörreökning av antaletmål. Det kan vidare konstaterasatt de ansöknings
- och registreringsförfaranden
som föreslås,påminnerom
demsom återfinnsi befintliga finansmarknadsrättsliga
regelverk,vilket i viss
månbör kunnaunderlättaförvaltningsrättenshanteringav målen.
Avslutningsvisskaframhållasatt konsekvensbedömningarna
i varje enskilt
ärendesom gäller föreskrifterpå finansmarknadsområdet
och som påverkarförvaltningsdomstolarna
måstevärderassamlat(sevad förvaltningsrättenanfört i
frågani sitt remissyttrandeden 27 juli 2018i ärendetFi2018/02116/B).
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Detta yttrandehar beslutatsav chefsrådmannen
MattiasAlmqvist och
föredraganden
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