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Samråd om framställning till regeringen om en förbättrad databas 
för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att de inte har någon invändning mot att direktionen till regeringen 
skickar framställningen om en förbättrad databas för övervakning av och tillsyn över 
finansmarknaderna enligt bilaga. 

Bakgrund 

Direktionen beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2016 att med tillämpning av 4 
kap. 1 § riksbankslagen samråda med fullmäktige avseende en framställning till regeringen 
om en förbättrad databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna. 

Genom lagen om en databas för övervakning och tillsyn över finansmarknaderna skapades 
en databas som gör att Finansinspektionen, Riksbanken och SCB kan utbyta viss 
finansmarknadsrelaterad data utan sekretesshinder. Lagen som trädde i kraft 2014 behöver 
nu ändras för att de berörda myndigheterna ska kunna lägga in data som behövs i samband 
med två stora projekt som Riksbanken nu driver, nämligen VINN (statistik över 
värdepappersinnehav) och KRITA (ett kreditregister). Dessa projekt är nödvändiga för att 
myndigheterna ska kunna göra bättre bedömningar av riskerna i bankernas företagsutlåning 
och svenska placerares värdepappersinnehav. Projekten är ett led i ett europeiskt samarbete 
som alla EU-länder förväntas delta i och som förutsätter att EU-länderna inrättar dessa 
databaser. Samarbetet innebär också ett informationsutbyte mellan centralbankerna till 
gagn för ländernas tillsyns- och övervakningsarbete. Följande uppgifter ska enligt förslaget 
kunna behandlas i databasen: Uppgifter från ECB och andra europeiska centralbanker om 
värdepapper och företagskrediter, uppgifter från kommersiella aktörer om priser m.m., 
uppgifter från Riksgälden och Riksbanken om myndigheternas egna tillgångar och skulder, 
uppgifter från Skatteverkets skattedatabas samt uppgifter från BIS. 

Riksbankens nya databaser innebär en betydande investering som enligt planerna kommer 
att börja realiseras successivt 2017. Lagstiftningen måste därför träda i kraft så fort som 
möjligt för att investeringen och det europeiska samarbetet ska kunna fullföljas och för att 
svenska myndigheter ska kunna dra full nytta av informationsutbytet.  
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