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Riksbanken välkomnar Finanskriskommitténs (FKK) förslag. Riksbanken delar i stora 
drag kommitténs bedömningar. I vissa avseenden föreslår dock Riksbanken 
förtydliganden eller alternativa lösningar till FKK:s förslag. Riksbanken föreslår också 
att vissa frågor utreds i särskild ordning.  

Riksbanken vill framhålla att resolution endast är en del av hanteringen av en 
finansiell kris. Troligen involveras Riksbanken i ett tidigt skede i egenskap av ”lender 
of last resort”. Det skulle sannolikt gagna samhällets samlade förmåga att hantera 
finansiella kriser om Riksbanken inför resolutionsmyndighetens beslut löpande hålls 
underrättad samt ges möjligheter att bidra med sina bedömningar. 
Resolutionsmyndigheten bör därför fatta väsentliga beslut först efter samråd med 
Riksbanken. Riksbanken bör också ingå i resolutionskollegierna för systemviktiga 
institut. 

Riksbanken välkomnar den likviditetsstödjande roll i resolution som FKK föreslår. 
Riksbanken menar dock att FKK underskattar svårigheterna med att uppnå kongruens 
med EU-lagstiftningen. Riksbanken föreslår därför att Riksbanken och 
resolutionsmyndigheten, så snart som möjligt efter att myndigheten har inrättats, 
tillsammans kartlägger de allmänna förutsättningarna för att nödkredit ska kunna 
beviljas till banker i resolution.  

FKK konstaterar att det likviditetsstöd som Riksbanken kan tänkas ge utanför 
resolution kan, i den utsträckning som tillräckliga säkerheter för krediten saknas, bli 
föremål för nedskrivning eller konvertering i det fall det kredittagande företaget 
försätts i resolution. Ett sätt att komma till rätta med denna brist är att Riksbanken 
tillerkänns en allmän förmånsrätt som fastslås i lag och som står sig genom såväl 
konkurs som resolutionsförfarande. 

Riksbanken konstaterar att finansiella infrastrukturföretag inte omfattas av det nya 
ramverket, men att EU-kommissionen arbetar med ett förslag på området. 
Riksbanken föreslår att det snarast möjligt tillsätts en utredning med uppdrag att 
utreda förutsättningarna för resolution av finansiell infrastruktur. Härigenom kan 
svenska myndigheter vara väl förberedda när EU-kommissionens förslag väl kommer 
och förhandlingar på EU-nivå påbörjas.  

Riksbanken anser, till skillnad mot FKK, att resolutionsmyndigheten bör få kräva att 
minimikravet på nedskrivningsbar skuld ska uppfyllas med kapitalbas, det vill säga 
kärnprimärkapital, övrigt primärkapital eller supplementärkapital. 

Protokollsbilaga A 
Direktionens protokoll 141022 § 4 
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Riksbanken delar FKK:s bedömning att resolutionsmyndigheten bör fatta bindande 
beslut om nivån på minimikravet för såväl individuella företag som 
gränsöverskridande koncerner. 

Riksbanken instämmer i FKK:s bedömning att nivån på minimikravet på 
nedskrivningsbar skuld bör fastställas från fall till fall, men anser att ett explicit golv 
för minimikravet vad gäller systemviktiga institut bör övervägas. Utformningen av ett 
sådant golv bör utredas. 

Riksbanken anser att Finansinspektionen bör underrätta företaget efter det att 
inspektionen genomfört granskning och bedömning av företagets 
återhämtningsplan. 

Riksbanken efterlyser större transparens och förutsägbarhet vad gäller tidiga 
ingripanden från Finansinspektionen. För det första bör det vara tydligt på vilka 
grunder Finansinspektionen gör sina bedömningar av om det föreligger 
förutsättningar för tidigt ingripande. Detta skulle kunna åstadkommas genom att 
Finansinspektionen ges föreskriftsrätt om vilka indikatorer som kan utgöra grund för 
tidigt ingripande. För det andra är det viktigt att skilja mellan ett tidigt ingripande 
och ett ingripande i enlighet med rörelsereglerna, eftersom dessa har olika 
rättsverkningar. För det tredje är det angeläget att tydliggöra om beslut baseras på 
överträdelser (eller bedömning av sannolikt nära förestående överträdelser) av krav 
baserade på enbart pelare 1 eller även pelare 2. Riksbanken anser att minst lika hög 
grad av transparens bör omgärda de bedömningar som läggs till grund för beslut om 
resolution. 

Enligt Riksbankens mening bör riskavgiften till resolutionsreserven utformas så att 
den (i) ger incitament att begränsa institutens risktagande och (ii) inte medför 
procykliska effekter. För att uppnå (i) bör riskavgiften inte vara försumbar för 
systemviktiga institut. För att uppnå (ii) kan riskavgiften förslagsvis baseras på 
långsiktiga medelvärden av lämpliga indikatorer, det vill säga ”through the cycle”. 

Riksbanken föreslår att låne- och garantiramarna för resolutionsreserven och 
stabilitetsfonden hålls obegränsade.  

Riksbanken bedömer att broinstitutsverktyget sannolikt kommer att vara ett 
användbart verktyg i det nya ramverket. Av det skälet bör det finnas så stor flexibilitet 
som möjligt när det gäller möjligheterna att använda verktyget. Riksbanken föreslår 
därför att det i svensk lag införs en ordalydelse kring möjligheterna att använda 
broinstitutsverktyget som ligger närmare direktivets än den som FKK föreslår. 

Enligt BRRD är det möjligt att vid användningen av skuldnedskrivningsverktyget 
undanta vissa skulder från nedskrivning eller konvertering. Vid behov får då medel ur 
resolutionsreserven användas för att absorbera förluster i eller ge kapitaltillskott till 
företaget. Men innan resolutionsreserven används måste befintliga ägare och 
borgenärer först ha absorberat förluster med ett belopp som motsvarar minst åtta 
procent av summan av det egna kapitalet och de totala skulderna. Det framgår dock 
inte av FKK:s förslag om beräkningen av de åtta procenten ska ske utifrån hur 
balansräkningen såg ut före resolutionsvärderingen eller efter värderingen, när de 
förluster som framkommit av denna fått påverka balansomslutningen. Riksbanken 
efterlyser därför ett klargörande av hur beräkningen av de åtta procenten ska göras. 

Riksbanken anser att det av lagen tydligare bör framgå om (i) avtal om deltagande i 
bland annat betalningssystem, såsom RIX, som huvudregel ska övergå till en 
förvärvare eller ett broinstitut om dessa uppfyller deltagarkraven och (ii) om 
resolutionsmyndigheten ska ha rätt att besluta att en förvärvare som inte uppfyller 
deltagarkriterierna får delta under en övergångsperiod.  
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Riksbanken efterlyser ett klargörande om möjligheten för bland annat centralbanker 
och centrala motparter att ta i anspråk säkerheter även omfattar 
säkerhetsöverlåtelser.  

En fråga som inte behandlas i BRRD eller av FKK är om det finns en möjlighet att låta 
borgenärer som undantagits från nedskrivning eller konvertering kompensera de 
övriga borgenärerna och resolutionsreserven i efterhand. Riksbanken anser att frågan 
bör utredas i särskild ordning. 

I sitt slutbetänkande Resolution – en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 
2014:52) behandlar Finanskriskommittén (FKK) hur Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning 
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (BRRD) ska införlivas med 
svensk rätt. Riksbanken välkomnar FKK:s arbete. Inledningsvis lämnar Riksbanken 
några allmänna synpunkter med anledning av FKK:s förslag. Därefter följer specifika 
synpunkter beträffande några för Riksbanken centrala frågor. 

Allmänna synpunkter  

I Sverige har det länge saknats en särskild ordning vid sidan av konkurs eller 
likvidation för att hantera banker i kris. Den stödlag, som antogs 2008 i samband 
med den globala finanskrisen, gav staten goda möjligheter att hantera finansiella 
kriser exempelvis genom att ge garantier, lån eller kapitaltillskott till ett krisdrabbat 
institut. 2008 års lag ger dock inte någon tydlig vägledning om de närmare formerna 
för hur ett systemviktigt institut ska kunna avvecklas eller rekonstrueras under 
ordnade förhållanden och utan risk för allvarliga spridningseffekter i det finansiella 
systemet. Den globala finanskrisen har även illustrerat behovet av att kunna hantera 
gränsöverskridande banker i kris. Riksbanken konstaterar att det nu finns ett EU-
direktiv som innehåller ett harmoniserat regelverk på plats och välkomnar FKK:s 
förslag och bedömningar av hur direktivet ska införlivas med svensk rätt.  

Riksbanken ställer sig positiv till att det nya resolutionsramverket ger myndigheterna 
en större uppsättning verktyg för att hantera en krisdrabbad bank. Verktygen syftar 
bland annat till att minimera kostnaderna för skattebetalarna och i första hand låta 
aktieägare och borgenärer ta ansvar för förluster. Detta är vällovligt, inte minst 
eftersom det kan förväntas stärka bankägarnas incitament att begränsa riskerna i 
verksamheten och borgenärernas incitament att övervaka att så sker. Samtidigt finns 
det alltjämt frågetecken kring hur användbart ramverket är i praktiken, särskilt i ett 
systemkrisscenario. Enligt Riksbankens mening finns det en risk att de strikta krav 
som ramverket ställer, särskilt beträffande användandet av det så kallade 
skuldnedskrivningsverktyget, snarast kan förvärra problemen i situationer där det 
finansiella systemet står på randen av en storskalig kris. Riksbanken delar FKK:s 
betänkligheter kring de restriktioner som BRRD i kombination med EU:s 
statsstödsregler kan innebära för möjligheterna att vidta kompletterande statliga 
åtgärder i extrema fall. 

En slutsats av detta är att kraven på att svenska institut ska ha sådan motståndskraft i 
form av eget kapital att de inte riskerar att hamna i resolution framstår som ännu 
viktigare. Därutöver bör svenska banker ha en tillräckligt stor kapitalbas så att det 
inte blir nödvändigt att skriva ned och konvertera övriga kvalificerade skulder, om 
resolution ändå blir aktuell.  

Riksbanken konstaterar vidare att det till förutsättningarna hör att ramverket kommer 
att kompletteras på en rad punkter i takt med att EU-kommissionen beslutar om 
delegerade akter och tekniska standarder och Europeiska bankmyndigheten beslutar 
om riktlinjer på vissa områden. Det kommer även att påverkas av att den 
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gemensamma resolutionsmekanismen (SRM) i EU utvecklas. Även på global nivå, 
inom ramen för Financial Stability Board (FSB), sker en vidareutveckling av 
rekommendationer och riktlinjer kring resolution, vilket kan föranleda ytterligare 
modifieringar i ramverket framöver. Som exempel på detta kan nämnas det arbete 
som pågår kring ”total loss absorbing capacity” (TLAC), vilket syftar till att ta fram 
minimikrav för hur mycket förlustabsorberande kapacitet som globalt systemviktiga 
institut bör ha och hur detta bör fördelas i organisationsstrukturen.   

Specifika synpunkter 

1. Samråd och informationsutbyte 

Riksbanken välkomnar kommitténs förslag att Riksbanken är en av de myndigheter 
som deltar i samrådet inför ett beslut om resolution.  

Riksbanken noterar dock att FKK:s förslag, förutom vad gäller själva beslutet om 
resolution, inte innehåller någon uttrycklig samrådsskyldighet med Riksbanken i de 
beslut som ska fattas av resolutionsmyndigheten. Även om centralbanker inte nämns 
uttryckligen i BRRD vad gäller kraven på samråd är det inget som hindrar att en 
tydligare samrådsplikt med Riksbanken regleras i författning. Resolution är bara en – 
om än en viktig – del i hanteringen av en finansiell kris. Myndigheterna kan behöva 
vidta även andra åtgärder än de som följer specifikt av resolutionsramverket. 
Rollfördelningen mellan myndigheterna måste därför övervägas noga.  

För krisberedskapen måste det vidare finnas en fungerande struktur och ett väl 
fungerande samarbete mellan myndigheter kring arbetet med finansiell stabilitet och 
hantering av banker i kris. Att detta, inte minst i ett litet land som Sverige, är viktigt 
framkommer tydligt i Charles Goodharts och Jean-Charles Rochets utvärdering från 
2011.1 Det finansiella stabilitetsråd som bildades tidigare i år, och i vilket 
representanter för Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksgälden och 
Riksbanken ingår, kan sägas vara ett uttryck för detta. 

Som FKK påpekar är det inte osannolikt att Riksbanken redan innan ett problemfyllt 
företag sätts i resolution involveras i krishanteringen med likviditetsstödjande 
åtgärder. Det kan exempelvis handla om nödkrediter i ett läge när företaget 
fortfarande bedöms vara solvent. När ett företag har försatts i resolution kan 
Riksbanken vidare behöva ge likviditetsstöd för att stötta marknaden i stort i syfte att 
undvika spridning till andra delar av banksystemet eller för att stötta en central 
motpart.  

Riksbanken har ett övergripande ansvar för ett säkert och effektivt betalningsväsende 
och ett uttalat systemperspektiv i sitt arbete med finansiell stabilitet. Riksbanken har 
till uppgift att vara det finansiella systemets ”lender of last resort”, något som följer 
av förmågan att tillhandahålla obegränsad likviditet i svenska kronor. Uppgiften 
genomför Riksbanken genom att erbjuda likviditetsstödjande åtgärder, antingen i 
form nödkredit till enskilda institut eller i form av generella faciliteter.  

Genom dessa uppgifter har Riksbanken insyn i och kunskap om verksamheter som 
har potentiell betydelse för resolutionsplaneringen avseende enskilda institut och kan 
bidra med information och bedömningar som kan vara värdefulla för att hantera en 
finansiell kris. Exempelvis kan Riksbankens bedömning av olika verksamheters kritiska 
betydelse för samhällsviktiga funktioner vara av intresse vid resolutionsplaneringen. 
Vidare kan Riksbanken med sitt ansvar för betalningssystemet RIX sannolikt bidra 

1 Goodhart, Charles och Jean-Charles Rochet, 2011, Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 
och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010, Rapporter från riksdagen 2010/11:RFR5, 
Finansutskottet FiU. 
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med sin bedömning av hur olika lösningar påverkar olika delar av infrastrukturen 
eller andra deltagare i betalningssystemet, vilket kan vara avgörande för 
bedömningen av systemriskerna. Om Riksbanken ges insyn i till exempel 
resolutionsplaneringen och möjlighet att lämna synpunkter på den, kan Riksbanken 
bidra till samhällets förmåga att hantera finansiella kriser på ett bra sätt. 

Omvänt kan de beslut som resolutionsmyndigheten fattar få praktisk inverkan 
exempelvis på företag i den finansiella infrastrukturen och på marknadens 
funktionssätt. Resolutionsmyndighetens beslut kan också påverka om och i så fall hur 
Riksbanken genomför likviditetsstödjande åtgärder, inte minst i generella faciliteter, 
som andra företag än det som direkt berörs av ett resolutionsbeslut har tillgång till. 
Det är därför viktigt att Riksbanken både deltar i samrådet och löpande hålls väl 
underrättad om utformningen av exempelvis planer på resolution av systemviktiga 
institut, minimikraven på nedskrivningsbara skulder liksom om olika åtgärder som 
vidtas i förebyggande och krisavvärjande syfte. Detta är betydelsefullt för att 
Riksbanken ska ha de bästa förutsättningarna att utföra sitt uppdrag att främja ett 
säkert och effektivt betalningsväsende och effektivt kunna ge nödkrediter i enlighet 
med riksbankslagen samt bidra med likviditetsstöd i resolution såsom FKK föreslår.  

Sammanfattningsvis skulle det enligt Riksbankens mening sannolikt vara till gagn för 
samhällets samlade förmåga att hantera kriser i det finansiella systemet om 
Riksbanken inför resolutionsmyndighetens beslut löpande hålls underrättad samt ges 
möjligheter att bidra med sina bedömningar beträffande dels resolutionsplaneringen 
och minimikravet för nedskrivningsbara skulder för systemviktiga institut, dels andra 
viktiga frågor som har samband med betalningssystemets stabilitet eller som berör 
Riksbankens ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för betalningsväsendet. 
Eftersom valet av resolutionsstrategi och verktyg kan påverka Riksbankens strategi 
för att fullgöra sina lagstadgade uppgifter, är det lämpligt att Riksbanken ges 
möjlighet att komma med synpunkter på alternativen i förväg i stället för att 
informeras i efterhand. Det bör därför framgå av lag eller annan författning att 
resolutionsmyndigheten ska fatta beslut i denna typ av frågor efter samråd med 
Riksbanken. Enligt Riksbankens mening skulle det också underlätta om det framgår 
att Riksbanken har rätt till den information om resolution och resolutionsplanering 
som den behöver, dels för samrådet, dels för att fullgöra sina övriga uppgifter. En 
uttrycklig uppgiftsskyldighet skulle även underlätta myndigheternas diskussioner, till 
exempel i stabilitetsrådet.  

Av samma skäl som ovan bör Riksbanken även ingå i resolutionskollegier för 
systemviktiga institut. 

2. Riksbankens likviditetsstöd till företag under resolution 

Enligt FKK:s bedömning ryms en tillfällig kredit till ett företag under resolution eller 
ett broinstitut inom Riksbankens uppdrag om såväl att främja ett säkert och effektivt 
betalningsväsende som att ge kredit i likviditetsstödjande syfte i 1 kap. 2 § respektive 
6 kap. 8 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (riksbankslagen).2 Riksbanken delar 
denna bedömning.  

Riksbanken vill framhålla att den betraktar sitt uppdrag att tillhandahålla krediter till 
banker i kris som centralt i arbetet med att upprätthålla den finansiella stabiliteten. 
Banken bedömer dock att FKK har underskattat svårigheterna med att förena detta 
uppdrag med det förbud mot monetär finansiering som följer av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt vad gäller krediter som beviljas ett företag 
som försatts i resolution.  

2 Betänkandet vol. 1 s. 918 f. 
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För att en riksbankskredit inte ska strida mot detta förbud krävs enligt vad som 
framgår av utredningen att den kredittagande banken är solvent. Så är fallet om man 
kan prognostisera att banken på sikt kan fullgöra sina förpliktelser. FKK menar att en 
bank måste anses solvent om den har blivit föremål för resolution eftersom 
resolutionsbeslutet syftar till att åter göra banken livskraftig. Riksbanken ifrågasätter 
detta resonemang. Syftet med resolution kan ju också vara att – i kombination med 
nedskrivning eller konvertering – rekonstruera eller avveckla verksamheten i valda 
delar, inte att låta institutet leva vidare i samma form som tidigare. Bedömningen av 
om en bank är solvent måste därför ske i varje enskilt fall. Riksbanken vill inte 
utesluta att nödkrediter, trots de EU-rättsliga svårigheterna, ändå kommer att kunna 
lämnas av Riksbanken till företag under resolution. Enligt vad FKK har påpekat blir 
det ytterst Riksbanken som har att göra en självständig bedömning. Om ett företag i 
resolution har ett likviditetsbehov, är det dock viktigt att möjliga alternativ är 
utredda. 

Ett sätt att minska riskerna för onödig tidsutdräkt under krishanteringen är att 
Riksbanken och resolutionsmyndigheten, så snart som möjligt efter att myndigheten 
har inrättats, inleder ett gemensamt arbete för att kartlägga de allmänna 
förutsättningarna för att nödkredit ska kunna beviljas till banker i resolution. Detta 
arbete, som skulle kunna utmynna i en icke bindande avsiktsförklaring, kan ange de 
allmänna förutsättningarna för Riksbankens kreditgivning samt övergripande 
principer för kreditvillkoren, till exempel vad gäller ränta, löptider och säkerheter 
inklusive villkoren för den statliga garanti som resolutionsmyndigheten ska utfärda 
till Riksbanken enligt FKK:s förslag. Vidare kan kartläggningen ange principer för 
solvensbedömning. 

3.  Riksbankens likviditetsstöd till företag utanför resolution 

FKK påpekar3 att det inte är osannolikt att Riksbanken ger nödkredit till ett företag 
innan det försätts i resolution. Denna kredit kommer då att bli föremål för exempelvis 
nedskrivning eller konvertering i det följande resolutionsförfarandet.  

FKK frågar sig i det sammanhanget huruvida detta är en lämplig ordning, särskilt i 
ljuset av att kostnaderna för krishanteringen i första hand ska bäras av det privata. 
FKK konstaterar samtidigt att den inte haft tid att analysera detta utan lämnar frågan 
till att utredas i särskild ordning. 

En av de bärande tankarna med BRRD är att bankbranschen och inte skattebetalarna 
ska bära kostnaderna för de rekonstruktionsåtgärder som kan bli nödvändiga efter 
ett bankfallissemang. Detta sker bland annat genom det så kallade bail-in-
förfarandet genom vilket fordringar på den fallerande banken med vissa undantag 
skrivs ned eller konverteras till aktiekapital. Fordringsägare som har säkerhet 
undantas från bail-in motsvarande säkerhetens värde. Enligt vad FKK konstaterat 
föreskriver BRRD inte något undantag från bail-in-principen för centralbankers 
nödkreditfordringar.  

Skälet till det är antagligen att centralbanker alltid förväntas ha skaffat sig tillräckliga 
säkerheter för sin utlåning. Med dessa säkerheter undviker centralbankerna att göra 
kreditförluster som måste bäras av skattebetalarna. Riksbankslagen har emellertid 
förutsatt att nödkredit kan komma att beviljas utan att Riksbanken erhåller fullgod 
säkerhet, i motsats till vad som gäller till exempel i den penningpolitiska utlåningen.4 
Motivet till denna lättnad är att det inte alltid är så enkelt för en centralbank att 
förvärva adekvata säkerheter i samband med nödkreditgivning. Erfarenheterna från 
finanskrisen visar tydligt tre anledningar till att det förhåller sig så. 

3 Betänkandet s. 920 ö. 
4 Se prop. 1997/98:164 s. 28 n. 
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För det första är det förenat med formella och administrativa svårigheter att anskaffa 
de säkerheter som kan komma i fråga. En oproportionerligt stor del av hanteringen 
av nödkreditsärendet måste gå till att hitta lämpliga säkerheter, vilket är olyckligt i en 
tidspressad situation. För att underlätta Riksbankens möjligheter att ta säkerheter 
vore det – som Riksbanken anförde i sitt remissyttrande över Moderniserade regler 
för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (Ds 2010:12) – värdefullt att överväga 
en ändring av 22 § andra stycket skuldebrevslagen (1936:81) så att det framgår att 
bestämmelsen är tillämplig inte bara vid försäljning utan även vid pantsättning. I 22 § 
andra stycket skuldebrevslagen sägs nämligen att om en bank, ett 
kreditmarknadsföretag eller ett värdepappersinstitut säljer löpande skuldebrev är 
försäljningen gällande mot bankens, kreditmarknadsföretagets eller 
värdepappersinstitutets borgenärer trots att skuldebrevet för förvaring kvarlämnats 
hos banken, företaget eller institutet. Det finns förarbetsuttalanden som talar för att 
bestämmelsen är tillämplig vid pantsättning.5 Bestämmelsens ordalydelse talar dock 
för motsatsen. Bestämmelsen bör därför ändras på det sätt som föreslås i det 
föregående. En sådan lagändring skulle dessutom bidra till nordisk rättslikhet. 

För det andra har centralbanken ett minst lika stort intresse av att bevilja nödkredit 
till en systemhotande bank som banken har av att få krediten. Detta kan leda till att 
centralbanken – vars överordnade mål är att undvika systemhotande fallissemang – 
tvingas bevilja en kredit utan att ha erhållit tillräckliga säkerheter, till exempel därför 
att frågan om säkerheter inte hunnit utredas eller att den låntagande banken inte 
haft någon anledning att medverka till att fullgoda säkerheter ställs till Riksbanken.  

För det tredje gäller att bankers viktigaste tillgångar som i samband med en kris finns 
lediga för pantsättning vanligtvis är fordringar med anledning av kundutlåning. Att 
sätta samman dessa fordringar till ett pantsättningsbart säkerhetspaket är ett 
tidskrävande arbete. Pantsättningen riskerar därför att vara ofullbordad när 
resolution eller konkurs beslutas. Om pantsättningen trots allt hinner fullbordas finns 
det en risk att den bedöms ogiltig på grund av dröjsmålet med fullbordandet.  

För det fjärde kan det dessutom vara så att det inte finns några säkerheter att ställa 
eftersom bankens tillgångar redan har pantsatts till annan. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en ordning som innebär att Riksbanken för att 
skydda det finansiella systemet lämnar nödkredit utan tillräcklig säkerhet – vilket 
förutsatts i förarbetena till riksbankslagen – innebär att staten/skattebetalarna och 
inte bankbranschen kommer att stå för delar av rekonstruktionskostnaderna i 
samband med resolution eller konkurs. Detta står i strid med huvudprincipen i BRRD. 

Ett sätt att komma till rätta med denna brist är att Riksbanken tillerkänns en allmän 
förmånsrätt som fastslås i lag och som står sig genom såväl konkurs som 
resolutionsförfarande. Förmånsrätten innebär att en säkerhet tillskapas vid 
kreditgivningen och kan därmed inte gärna stå i konflikt med BRRD.  

4. Resolutionsordning för finansiell infrastruktur bör utredas 

Riksbanken konstaterar att FKK:s förslag till resolutionslag innebär att finansiella 
infrastrukturföretag, till exempel centrala motparter och betalningssystem, inte 
omfattas av den nya lagen. Många av dessa företag spelar en central roll i det 
finansiella systemet och är av avgörande betydelse för den finansiella stabiliteten.  

Exempelvis bedriver vissa finansiella infrastrukturföretag kritisk verksamhet som 
skulle ge upphov till betydande spridningseffekter med en allvarlig störning i det 
finansiella systemet som följd om verksamheten plötsligt upphörde. Den verksamhet 
som dessa företag bedriver måste alltså fortgå även om företaget fallerar. För att 

5 Prop. 2000/01:19 s.23 f. 
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säkerställa fortsatt drift behöver staten kunna ta kontroll över det fallerade företaget 
och på ett eller annat sätt se till att verksamheten drivs vidare av en finansiellt stark 
aktör. Principiellt skiljer sig inte finansiella infrastrukturföretag från institut i denna 
aspekt. Slutsatsen att systemviktiga institut inte är lämpliga att avvecklas genom 
konkurs eller likvidation gäller med andra ord även för systemviktig finansiell 
infrastruktur.  

Riksbankens bedömning är dock att en resolutionsordning för finansiell infrastruktur 
behöver se annorlunda ut än den ordning för institut som föreslås i resolutionslagen. 
Exempelvis är det sällan lämpligt att finansiell infrastruktur har sådana förlustbärande 
skulder som institut har på sin balansräkning eftersom detta kan skapa 
intressekonflikter. Bristen på förlustbärande skulder innebär att 
skuldnedskrivningsverktyget inte är tillämpligt. Eftersom den föreslagna 
resolutionslagen kräver viss skuldnedskrivning innan statliga medel kan tillföras, 
innebär bristen på nedskrivningsbara skulder att statliga medel inte under några 
omständigheter kan tillföras för att återkapitalisera ett systemviktigt finansiellt 
infrastrukturföretag om de skulle omfattas av resolutionslagen. Riksbanken anser 
därför att det inte är lämpligt att utvidga resolutionslagens tillämpningsområde till 
att omfatta även infrastrukturföretag. Enligt Riksbankens mening bör det däremot 
tillsättas en utredning som tar ett samlat grepp kring en resolutionsordning för 
finansiell infrastruktur. 

EU-kommissionen arbetar för närvarande med ett förslag kring dessa frågor. För att 
ge Sverige goda möjligheter att påverka det europeiska lagstiftningsarbetet bör den 
kompetens och erfarenhet kring resolution av finansiell infrastruktur som krävs för 
detta arbete finnas upparbetad i ett tidigt stadium. Enligt Riksbankens mening bör 
därför den ovannämnda utredningen tillsättas snarast möjligt i väntan på 
kommissionens förslag. 

Det bör särskilt utredas om en och samma resolutionsordning kan användas för alla 
typer av finansiell infrastruktur eller om olika resolutionsordningar behövs för 
centrala motparter, som utsätts för kreditrisk, och exempelvis betalningssystem, som 
inte utsätts för kreditrisk utan endast är exponerade för operativa och legala risker 
samt affärsrisker. Särskild tonvikt bör också läggas vid finansiella infrastrukturers 
särdrag och komplexitet, inte minst vid val av resolutionsmyndighet eftersom en 
omfattande kunskap om dessa verksamheter är nödvändig för en lyckad resolution. 

5. Minimikrav på nedskrivningsbara skulder 

För att resolutionsverktygen ska fungera anses det viktigt att ett företag har 
tillräckligt med kapital och nedskrivningsbara skulder för att kunna absorbera 
förluster och återställa sina kapitalnivåer om företaget skulle försättas i resolution. 
BRRD innehåller därför en beräkningsmetod för ett minimikrav som ska reglera hur 
stora institutets nedskrivningsbara skuld och kapitalbas minst måste vara.  

FKK föreslår att resolutionsmyndigheten ska besluta om storleken på minimikravet på 
nedskrivningsbar skuld. Vidare föreslår FKK att minimikravet ska beslutas i anslutning 
till upprättande av resolutionsplanen, att kravet ska gälla vid varje tidpunkt och att 
resolutionsmyndigheten får besluta att kravet helt eller delvis får uppfyllas med en 
viss typ av kvalificerad skuld. Kravet ska dessutom uppfyllas både på individuell nivå 
och av moderbolaget (inom EES) på gruppnivå. Vidare skriver FKK att 
resolutionsmyndigheten bör fatta riktade beslut om nivån på minimikravet. I annat 
fall kommer internationella överenskommelser om nivån på minimikravet endast att 
bli bindande för resolutionsmyndigheten och inte för de enskilda instituten som 
ingår i en koncern.  
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Riksbanken instämmer i stort med FKK:s förslag om minimikraven. På vissa punkter 
vill dock Riksbanken avge några kommentarer. 

a. Resolutionsmyndigheten bör få kräva att minimikravet på nedskrivningsbar 
skuld får uppfyllas med kapitalbas  

FKK föreslår att resolutionsmyndigheten får besluta att ett institut ska uppfylla kravet 
helt eller delvis med en viss typ av kvalificerade skulder.6 Enligt FKK ska det dock inte 
vara möjligt att kräva att ett institut uppfyller kravet med eget kapital. 

Riksbanken är av en annan uppfattning. Enligt Riksbankens mening bör 
bestämmelsen ges en utformning som ligger närmare lydelsen i BRRD. Enligt skäl 79 i 
BRRD ska det vara möjligt för resolutionsmyndigheten att kräva att minimikravet 
består av kapitalbas, det vill säga av kärnprimärkapital, övrigt primärkapital eller 
supplementärkapital. Om en motsvarande bestämmelse införs i svensk rätt minskar 
man risken för att ett institut strukturerar sina skulder på ett sådant sätt att 
skuldnedskrivningsverktyget inte får avsedd effekt. Dessutom skulle 
resolutionsmyndigheten erhålla större flexibilitet att välja det kapital som i det 
enskilda fallet bedöms nödvändigt för att genomföra den valda resolutionsstrategin. 
Om ett instituts kapitalbas i kombination med andra efterställda skulder är tillräckligt 
stor, är det också möjligt att undvika nedskrivning eller konvertering av kvalificerade 
skulder (till exempel obligationer eller insättningar gjorda av stora företag). 

b. Riktade beslut 

FKK föreslår att resolutionsmyndigheten bör fatta bindande beslut om nivån på 
minimikravet för såväl individuella företag som gränsöverskridande koncerner. 
Riksbanken delar FKK:s bedömning. Beträffande beslut som avser gränsöverskridande 
koncerner vill Riksbanken framhålla några speciella förhållanden.  

För en gränsöverskridande koncern blir de överenskommelser som har träffats mellan 
medlemsstaterna där koncernen finns representerad bara bindande för 
resolutionsmyndigheten och inte för de enskilda dotterbolagen. För att kravet ska bli 
bindande, vilket är en förutsättning för att det ska kunna vara möjligt att ingripa 
omedelbart om ett institut bryter mot minimikravet, krävs ett nationellt beslut riktat 
till institutet. Utan ett bindande beslut kommer sannolikt osäkerheten hos investerare 
och andra marknadsaktörer att öka kring när och i vilken omfattning en 
skuldnedskrivning kan komma att ske.  

Med otydliga förutsättningar kommer sannolikt riskpremien att öka för de skulder 
som kan skrivas ned eller konverteras till kapital. Detta kan i sin tur leda till att institut 
väljer andra finansieringsarrangemang och att förutsättningarna för en lyckad 
resolution därmed försämras. Vid ett bindande beslut har instituten också möjlighet 
att överklaga den nivå på minimikravet som resolutionsmyndigheten anser är 
lämplig, vilket är positivt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  

c. Explicit golv för minimikravet för systemviktiga institut  

BRRD innehåller inte några uttryckliga bestämmelser om nivån på minimikravet på 
nedskrivningsbar skuld utan förutsätter att denna ska bestämmas från fall till fall. FKK 
föreslår inte heller någon sådan nivå. Riksbanken instämmer i FKK:s bedömning att 
nivån bör fastställas från fall till fall, eftersom kravet till stor del beror på vilka 
åtgärder som resolutionsmyndigheten har för avsikt att vidta vid en resolution.  

Samtidigt stipulerar BRRD att borgenärer eller ägare först ska ha bidragit genom 
nedskrivning eller konvertering med 8 procent av skulderna alternativt 20 procent av 

6 Betänkandet s. 796. 
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de riskvägda tillgångarna innan medel ur resolutionsreserven får användas. I 
praktiken innebär dessa bestämmelser indirekt ett golv för minimikravet, åtminstone 
för de företag som kan komma att bli föremål för skuldnedskrivning. Huruvida denna 
nivå är rimlig som golv eller om kravet bör sättas högre och i så fall hur högt, 
analyseras dock inte närmare. Enligt Riksbankens mening är det – inte minst av 
systemriskskäl – viktigt med mer konkreta riktlinjer för hur minimikravet ska 
bestämmas vad gäller både dess storlek och dess beståndsdelar. Det bör därför 
övervägas om det i lag bör införas ett explicit golv för minimikravet för systemviktiga 
institut. Riksbanken föreslår därför att utformningen av ett sådant golv utreds.  

6. Finansiering 

FKK föreslår att det inrättas en resolutionsreserv vid sidan av den existerande 
insättningsgarantifonden och stabilitetsfonden. Resolutionsreserven ska finansieras 
med avgifter från instituten. Avgiften ska bestå av en grundavgift och en riskavgift. 
Grundavgiften ska enbart utgå om fonderingsnivån understiger tre procent av 
garanterade insättningar. Riskavgiften ska spegla de avgiftsskyldigas förväntade 
belastning på resolutionsreserven och ska vara oberoende av fonderingsnivån i 
reserven. För icke systemviktiga institut ska riskavgiften kunna sättas till noll. 

a. Riskavgift 

Riksbanken delar FKK:s bedömning att riskavgiften ska utformas som en evig 
försäkringspremie som är oberoende av fonderingsnivån. Enligt Riksbankens mening 
bör riskavgiften vidare utformas så att den (i) ger incitament att begränsa institutens 
risktagande och (ii) inte medför procykliska effekter. För att uppnå (i) bör riskavgiften 
inte vara försumbar. För att uppnå (ii) kan riskavgiften förslagsvis baseras på 
långsiktiga medelvärden av lämpliga indikatorer, det vill säga ”through the cycle”.   

b. Låne- och garantiram 

FKK föreslår att stabilitetsfondens nuvarande obegränsade kredit ska avvecklas och 
ersättas med en ordning där riksdagen beslutar om en årlig låneram. FKK föreslår 
vidare att det till resolutionsreserven och stabilitetsfonden kopplas var sin garantiram 
som årligen fastställs av riksdagen. Riksbanken föreslår att låne- och garantiramarna 
hålls obegränsade. Bakgrunden till detta är följande. 

Vid finansiell krishantering kan det vara fråga om mycket stora belopp som måste 
mobiliseras eller garanteras mycket snabbt, kanske med några få timmars varsel. Men 
om det belopp som behövs överstiger låne- eller garantiramen måste riksdagen först 
fatta beslut om att vidga ramen. I normalfallet tar det tid att förbereda 
riksdagsbeslut.  

För att möjliggöra en snabbare hantering skulle man i och för sig kunna tänka sig att 
det införs någon form av snabbspår för riksdagsbeslut som kan användas i 
krisscenarier. Men även med en snabbare beslutsprocess på plats kan det uppstå 
komplikationer. En sådan gäller den signal det ger marknaden om man från 
myndigheternas sida vid något tillfälle meddelar att man avser att ändra låne- eller 
garantiramen. Det är inte otänkbart att detta ökar oron för att problemen är större än 
man anat snarare än lugnar marknaden.  

Det är inte heller uppenbart hur vitt ramarna bör sättas i utgångsläget. En alltför snäv 
ram som inte är trovärdig i sig själv kanske kan leda till att likviditeten undandras vid 
problem. Å andra sidan kan det vara svårt att i tider då det inte råder någon kris 
motivera väldigt vida ramar.  
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Riksbankens förslag är därför att tills vidare behålla ramarna obegränsade. 
Riksbanken betraktar inte risken för att resolutionsmyndigheten ska överutnyttja 
låne- eller garantimöjligheterna som överhängande.  

7. Återhämtningsplaner 

Såväl BRRD som FKK:s förslag till genomförande av direktivet kräver att den behöriga 
myndigheten, det vill säga Finansinspektionen, ska granska och bedöma 
återhämtningsplanen samt vidta åtgärder om den identifierar brister i den. Däremot 
krävs det inget godkännande från Finansinspektionens sida. För den goda 
ordningens skull anser Riksbanken att det berörda institutet efter genomförd 
granskning och bedömning av planen bör informeras om resultaten av dessa. Detta 
kan exempelvis ske i form av en underrättelse till institutet.  

8. Tidiga ingripanden 

En förutsättning för tidigt ingripande enligt BRRD är att ett institut antingen 
överträder de regelverk det omfattas av eller befaras göra det inom en snar framtid. 
För att den behöriga myndigheten ska kunna bedöma när en överträdelse befaras 
ske anger direktivet att myndigheten har möjlighet att göra en bedömning på 
grundval av ett antal indikatorer. Europeiska bankmyndigheten (EBA) kommer att 
utfärda riktlinjer avseende dessa indikatorer.  

Enligt FKK:s resonemang står en modell som mer eller mindre utgår från en mekanisk 
regeltillämpning och sanktionering i klar motsatsställning till den kvalitativt inriktade 
tillsyn som praktiseras i Sverige. FKK påpekar också att det enligt BRRD inte finns 
någon generell skyldighet att ingripa även i de fall förutsättningarna för tidiga 
ingripanden är uppfyllda. FKK anser heller inte att det finns något behov av att i lag 
göra någon skillnad mellan tidiga ingripanden och vanliga ingripanden enligt 
rörelsereglerna. 

Som utvecklas i det följande delar Riksbanken inte FKK:s bedömning.  

För det första får vanliga ingripanden enbart konsekvenser för själva institutet medan 
beslut om tidiga ingripanden även får civilrättsliga konsekvenser genom att 
motparter till institutet inte får företa vissa rättshandlingar, såsom att säga upp eller 
ändra villkoren i ett avtal till följd av ingripandet.  

För det andra finns det inget som hindrar att den kvalitativa bedömning som utgör 
grunden i det svenska tillsynsförfarandet kombineras med kvantitativa mått som 
signalerar att det finns anledning att granska institutens finansiella situation. 
Eftersom eventuella problem hos enskilda institut eller på marknaden kommer att 
uppdagas inom ramen för tillsynen, kommer det i praktiken att vara 
Finansinspektionens samlade bedömning av institutets situation som avgör om ett 
ingripande är motiverat.  

För det tredje anges i BRRD att EBA kommer att ta fram riktlinjer för sådana 
indikatorer. För att stärka förutsättningarna att få tillstånd en harmoniserad tillsyn i 
Europa är utgångspunkten att de berörda myndigheterna följer dessa riktlinjer.  

För det fjärde kan ett antal på förhand angivna indikatorer bidra till att skapa större 
transparens för både marknadsaktörer och myndigheter vad gäller förutsättningarna 
för tidigt ingripande.  

För att ge Finansinspektionen ytterligare ett verktyg för tillsynen är Riksbanken av 
uppfattningen att det av lag bör framgå att Finansinspektionens prövning av om det 
är sannolikt att ett institut inte längre kommer att uppfylla sina skyldigheter får 
baseras på indikatorer som tagits fram i detta syfte. En sådan bestämmelse bör 
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kombineras med en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer att föreskriva vilka indikatorerna är. Fördelen med denna lösning är att 
det av svensk rätt uttryckligen framgår att det kan finnas indikatorer för tillsynen som 
också är vägledande för bedömningen av om Finansinspektionen ska ingripa mot ett 
institut. Dessutom blir det möjligt att omarbeta EBA:s riktlinjer till bindande regler i 
form av föreskrifter eller att kombinera EBA:s riktlinjer – och eventuella framtida 
tekniska standarder – med nationella gränsvärden.  

Vidare kan tidpunkten för ett ingripande skilja sig åt, beroende på om ingripandet 
enbart tar sikte på de generella kapitalkraven (pelare 1) eller också på företagens 
individuella kapitalbehov (pelare 2). Riksbanken förutsätter att det är det sistnämnda 
som gäller, eftersom kraven i de båda pelarna ger en samlad bild av hur mycket 
kapital ett institut behöver. Vilken kapitalnivå som ska ligga till grund för ett beslut 
om tidiga ingripanden bör dock tydliggöras. 

Det är inte osannolikt att ett institut som är föremål för tidigt ingripande kan vara i 
behov av likviditetsstöd från Riksbanken. Det är också tänkbart att något annat 
institut än det som är föremål för tidiga ingripanden kan behöva ett sådant 
likviditetsstöd på grund av att marknadens förtroende sviktar. Av den anledningen 
bör Finansinspektionen även åläggas en underrättelseskyldighet gentemot 
Riksbanken när förutsättningarna för tidiga ingripanden är uppfyllda.  

Riksbanken anser vidare att liknande indikatorer som de som beskrivits ovan bör 
finnas för beslut om resolution. Det bör vidare klargöras om bedömningen av 
huruvida ett institut fallerar eller sannolikt kommer att fallera görs enbart med 
utgångspunkt från en förväntad överträdelse av kapitalkraven enligt pelare 1 eller 
redan vid en överträdelse av kapitalkraven enligt pelare 2. 

9. Beräkning av behovet av nedskrivning eller konvertering  

Undantag för nedskrivning och konvertering av vissa skulder är tillåtet såväl enligt 
BRRD som enligt FKK:s förslag. Den förlustabsorbering/konvertering som de 
undantagna skulderna skulle ha bidragit med kan då tas ur resolutionsreserven. En 
förutsättning för detta är dock att minst åtta procent av det egna kapitalet och de 
totala skulderna skrivs ned eller konverteras.  

Innan resolutionsmyndigheten beslutar om resolution ska en rättvis, väl avvägd och 
realistisk värdering av institutets tillgångar och skulder utföras. Denna värdering 
ligger sedan till grund för resolutionsmyndighetens beslut avseende omfattningen av 
den nedskrivning och konvertering som ska ske inom ramen för 
skuldnedskrivningsverktyget. 

Det framgår dock inte av FKK:s förslag om beräkningen av de åtta procenten ska ske 
utifrån hur institutets balansräkning såg ut före resolutionsvärderingen eller efter 
värderingen, när de förluster som framkommit av denna fått påverka 
balansomslutningen. Riksbanken efterlyser därför ett klargörande av hur beräkningen 
av de åtta procenten ska göras. 

10. Broinstitutverktyget 

a. När kan broinstitutet användas?  

Riksbanken menar att det bör klargöras när broinstitutsverktyget får användas. 
Riksbankens ståndpunkt i denna fråga utvecklas i det följande. 

”För att broinstitutsverktyget ska vara verkningsfullt, och med hänsyn till behovet att 
upprätthålla kritiska funktioner inom broinstitutet” ska medlemsstaterna enligt artikel 
40.1 i BRRD se till att resolutionsmyndigheten har befogenhet att till ett broinstitut 
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överföra viss egendom. Vidare är en av förutsättningarna för att ett bolag ska 
betraktas som ett broinstitut att det har bildats i syfte att ta emot och inneha vissa 
eller samtliga av de aktier eller andra äganderättsinstrument som emitterats av ett 
företag under resolution eller vissa eller samtliga av tillgångarna, rättigheterna och 
skulderna i ett eller flera institut under resolution i syfte att bibehålla tillgång till 
kritiska funktioner och att sälja företaget vidare (artikel 40.2). Liknande formuleringar 
finns i artikel 41.2 om hur ledningen ska bedriva verksamheten och i artikel 41.8 om 
när ett broinstituts verksamhet får förlängas (se även skäl 65 i BRRD). 

Enligt FKK:s förslag får resolutionsmyndigheten endast använda broinstitutsverktyget 
för att uppnå resolutionsändamålet att ”motverka en allvarlig störning i det 
finansiella systemet”. I sin argumentation anför kommittén att ”det 
resolutionsändamål som består i att motverka allvarliga störningar i det finansiella 
systemet, bl.a. innefattar att säkerställa att kritiska verksamheter kan upprätthållas 
och att förebygga spridning av negativa effekter i det finansiella systemet […]. Av 
denna anledning bör användningen av broinstitutsverktyget inte begränsas till att 
upprätthålla kritisk verksamhet. Broinstitutsverktyget bör enligt kommitténs 
bedömning i stället få användas för att uppnå det resolutionsändamål som består i 
att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet. En annan sak är att 
upprätthållande av kritisk verksamhet i praktiken troligen kommer att vara den 
vanligaste anledningen till att broinstitutsverktyget används”.7 

Riksbanken har förståelse för kommitténs argumentation men anser samtidigt att 
den föreslagna formuleringen inskränker användningsområdet för 
broinstitutsverktyget mer än nödvändigt. Enligt Riksbankens bedömning medger 
BRRD att broinstitutsverktyget används för att upprätthålla kritiska funktioner eller 
för egendom som ska säljas vidare. Vilken egendom som överförs beror ytterst på om 
det är förenligt med de övergripande principerna för valet av verktyg 
(resolutionsändamålen och att undvika onödig värdeförstörelse). Riksbanken föreslår 
därför att den lagbestämmelse som anger när broinstitutsverktyget får användas ges 
en lydelse som ligger närmare direktivets. Även om FKK:s förslag inte kräver att något 
verktyg används, kommer en bestämmelse med denna innebörd att ge 
resolutionsmyndigheten större flexibilitet. 

Dessutom anser Riksbanken att de svenska bestämmelser som införlivar artiklarna 
40.2, 41.2 och 41.8 bör ges en utformning som närmare liknar de i BRRD. 

b. Broinstitutets varaktighet 

FKK föreslår att resolutionsmyndigheten under vissa angivna förutsättningar ska fatta 
beslut om avveckling av ett broinstitut eller om försäljning av ett broinstituts aktier. 

FKK konstaterar att avvecklingen kan ske genom att tillgångar, rättigheter eller 
förpliktelser säljs utan att broinstitutet måste gå i likvidation. I denna situation 
kommer det inte att bedrivas någon verksamhet i bolaget efter att tillgångarna, 
rättigheterna eller förpliktelserna har sålts. Genom denna möjlighet till avveckling av 
ett broinstituts verksamhet kan staten ha ett broinstitut stående i beredskap. 

Trots detta uttalande framgår det inte tydligt om det är möjligt att bevara den 
juridiska personen och använda det flera gånger. Riksbanken föreslår därför att 
lagtexten utformas så att det klart framgår att så är fallet.  

Kommittén föreslår vidare att broinstitutet ska avvecklas om en väsentlig del av 
broinstitutets tillgångar, rättigheter och förpliktelser säljs. Enligt BRRD ska däremot 
broinstitutetet upphöra att vara ett broinstitut om alla eller praktiskt taget alla 
broinstitutets tillgångar, rättigheter eller skulder säljs. Enligt Riksbankens bedömning 

7 Betänkandet s. 635–636. 
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betyder inte alla eller praktiskt taget alla detsamma som en väsentlig del. Riksbanken 
föreslår därför att den föreslagna bestämmelsen ändras för att bättre överensstämma 
med direktivet.  

11. Tillgång till betalnings-, clearing-, avvecklings- och insättningsgarantisystem i 
samband med användningen av försäljningsverktyget och broinstitutsverktyget 

Riksbanken anser att BRRD:s bestämmelser om när rätten att delta i infrastruktur- och 
garantisystem överförs till en förvärvare bör införlivas med svensk rätt på ett sätt som 
ligger närmare direktivet än det som FKK föreslår. Skälen för detta utvecklas i det 
följande. 

Enligt artiklarna 38.12 och 40.10 i BRRD får en förvärvare – oavsett om det är en 
privat aktör eller ett broinstitut – fortsätta att utöva sin rätt till medlemskap och ha 
tillgång till bland annat ett betalnings-, clearing-, avvecklings- eller 
insättningsgarantisystem som företaget under resolution hade. Detta gäller dock 
endast under förutsättning att förvärvaren eller broinstitutet uppfyller deltagarkraven. 
Tillgången till betalningssystem med mera får dock inte nekas enbart på grund av att 
förvärvaren inte har ett visst kreditbetyg. Till detta kommer att 
resolutionsmyndigheten får besluta att en förvärvare som inte uppfyller 
deltagarkriterierna får utöva medlemskapet under en övergångsperiod. Under den 
tiden bör en förvärvare ha tid att vidta de åtgärder som behövs för att anpassa sig till 
deltagarkraven. 

Någon motsvarande bestämmelse verkar inte ha föreslagits av FKK.  

Riksbanken har inte någon principiell invändning mot att en förvärvare får fortsätta 
att ha tillgång till betalningssystem i samband med att egendom överförs under 
resolution om det behövs för att upprätthålla den finansiella stabiliteten. Enligt 
direktivet övergår dock deltagandet bara om förvärvaren uppfyller deltagarkraven. 
Enligt Riksbankens mening bör detsamma vara utgångspunkten i svensk rätt. Det är 
nämligen rimligt att behandla alla deltagare lika när det gäller tillgången till 
exempelvis betalningssystem. Om inte denna princip upprätthålls för systemviktiga 
betalningssystem, som exempelvis RIX, finns det dessutom en risk för att det kan 
orsaka störningar i det finansiella systemet. En deltagare som inte uppfyller 
deltagarkraven kan nämligen ge upphov till spridningsrisker i systemet genom att 
inte ha tillräckligt med likviditet för att fullgöra sina förpliktelser. En sådan deltagare 
kan även ge upphov till skada i systemet genom att inte ha den organisation eller 
operativa kapacitet som deltagarkraven föreskriver. Även om denna risk inte ska 
överdrivas beträffande den som förvärvar verksamhet inom ramen för resolution, bör 
enligt Riksbankens mening utgångspunkten vara att rätten att delta som huvudregel 
förutsätter att deltagaren uppfyller deltagarkraven. Det bör dock vara möjligt för 
resolutionsmyndigheten att besluta att en förvärvare under en övergångsperiod får 
utöva de rättigheter företaget i resolution har haft trots att förvärvaren inte uppfyller 
deltagarkriterierna. Denna möjlighet är sannolikt av särskild betydelse för ett 
broinstitut eftersom det i ett inledningsskede inte nödvändigtvis behöver uppfylla 
alla rörelseregler.  

Riksbanken föreslår därför att det i lagen om resolution tas in tydligare bestämmelser 
om rätten till tillgång till betalningssystem med mera för att införliva artiklarna 38.12 
och 40.10 i BRRD. Riksbanken vill framhålla att bestämmelserna bör vara tillämpliga 
på deltagande som överförs från ett svenskt företag som är försatt i resolution, och 
detta oavsett om deltagandet avser ett svenskt eller utländskt system. Dessutom bör 
samma princip gälla beträffande en förvärvares rätt att utöva de rättigheter i svenska 
system som överförs från ett utländskt företag som är försatt i resolution i en annan 
medlemsstat (till exempel Danske banks deltagande i RIX).  
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12. Förbud att ta i anspråk säkerheter 

Enligt FKK:s förslag får resolutionsmyndigheten besluta att en borgenär till ett företag 
under resolution inte får ta i anspråk en säkerhet som har ställts ut i tillgångar som 
tillhör företaget. Med detta torde avses säkerheter som innehas med panträtt. Enligt 
kommitténs förslag är bestämmelsen inte tillämplig på säkerhetsöverlåtelser, det vill 
säga sådant säkerställande där äganderätten till säkerheterna går över till den 
mottagande parten. 

Resolutionsmyndigheten får dock inte förbjuda vissa skyddsvärda motparter, såsom 
centralbanker eller centrala motparter att ta i anspråk säkerheter som utgör 
marginalsäkerheter eller annan panträtt. 

Riksbanken uppfattar att det som avses enbart är ämnat att träffa säkerheter som 
innehas i form av panträtt, men det är inte helt tydligt vad som avses. I vissa delar av 
den penningpolitiska utlåningen har Riksbanken traditionellt använt sig av 
säkerhetsöverlåtelser, bland annat med anledning av önskemål från 
marknadsaktörerna. Det är därför av central betydelse för Riksbanken att få klarhet i 
om dessa säkerheter träffas av FKK:s förslag eller inte. 

Utöver det vill Riksbanken bara anmärka att marginalsäkerheter kan ställas i form av 
såväl panträtter som säkerhetsöverlåtelser. Även i detta fall behövs det ett 
förtydligande avseende vilka säkerheter som träffas av FKK:s förslag. 

13. Efterkrav på borgenärer som undantagits från nedskrivning eller konvertering 

Enligt direktivet är det under vissa förutsättningar möjligt att undanta vissa 
borgenärer från nedskrivning eller konvertering. Om resolutionsmyndigheten gör ett 
sådant undantag får den för att kompensera för undantaget besluta att öka 
nedskrivningen eller konverteringen av de skulder som inte undantas. Det kan också 
vara nödvändigt för att nedskrivning eller konvertering ska ske i sådan omfattning att 
resolutionsreserven får användas. Detta kan leda till att förlusterna omfördelas inom 
borgenärskollektivet jämfört med vad som skulle gälla enligt den normala 
prioritetsordningen, vilket kan ha nackdelar för de berörda och upplevas som 
stötande av allmänheten. En fråga som inte behandlas i direktivet eller av kommittén 
är om det finns en möjlighet att låta de undantagna borgenärerna kompensera de 
övriga borgenärerna och resolutionsreserven i efterhand. Riksbanken anser att denna 
fråga bör övervägas och utredas i särskild ordning.  

 

På direktionens vägnar  

 

 

Stefan Ingves 

Hanna Stenbacka 

 

I direktionens beslut har deltagit: Stefan Ingves (ordförande), Kerstin af Jochnick, 
Martin Flodén, Per Jansson och Cecilia Skingsley.  

 

Föredragande har varit Johan Molin.  
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