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Riksbanken tillstyrker de ändringar i svensk lagstiftning som föreslås. De föreslagna 
ändringarna bör öka förutsättningarna för att en central motpart kan bedriva sin 
verksamhet i enlighet med EMIR. Tydliga regler för ställande av säkerheter och effekter av 
insolvensförfaranden avseende deltagare och centrala motparter kan antas gagna 
förtroendet för central motpartsclearing. Ett ökat förtroende för central motpartsclearing 
kan förväntas leda till ökad användning av central motpartsclearing vilket är positivt ut ett 
finansiellt stabilitetsperspektiv. 
 
Angående den föreslagna ändringen i lagen om handel i finansiella instrument, som delvis 
implementerar art 87 i EMIR och ändringen i Finalitydirektivet i svensk rätt, vill dock 
Riksbanken framföra följande synpunkt. Riksbanken anser att det hade varit värdefullt om 
det av den remitterade promemorian framgått tydligare att det, i likhet med vad som gäller 
för centrala motparter, också är acceptabelt att deponera valuta hos finansiella institut 
(”auktoriserade finansinstitut” ) för att sakrättsligt skydd ska uppnås när valuta ställs som 
säkerhet av en administratör av ett avvecklingssystem till en annan administratör enligt den 
föreslagna bestämmelsen i lagen om handel med finansiella instrument kap 5 § 2 b. Detta 
utesluts inte av den föreslagna lagtexten. Det finns dock risk att texten i promemorian på 
sid 130 angående kraven på tredje man i sådana situationer kan tolkas såsom att endast 
centralbankers inlåningsfaciliteter och andra jämförbara faciliteter kan komma ifråga. Det 
bör inte finnas några skäl att göra en annorlunda bedömning avseende godtagbara tredje 
män för avvecklingssystem. Av den anledningen bör det tydliggöras i motiven till lagtexten 
att det också är acceptabelt att deponera valuta hos finansiella institut när 
avvecklingssystem ställer säkerhet till ett annat avvecklingssystem inom ramen för 
samverkande system (interoperabilitet). 
 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Kasper Roszbach efter föredragning av 
Anna Wilbe. 

 

 

Kasper Roszbach 

 Anna Wilbe 
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