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Trafikverkets remissyttrande gällande kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och
resolution av centrala motparter. Ds 2020:30.
Promemorian föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning
och resolution av centrala motparter. Den kompletterande lagen anger en upplysning om att
Finansinspektionen är den behöriga myndigheten i förordningen och i lagen utses Riksgäldskontoret till
resolutionsmyndighet. Det är regeringen som ska utöva det behöriga ministeriets funktioner enligt
förordningen. Det föreslås även i promemorian att två temporära stöd till centrala motparter införs, under
vissa villkor möjliggörs att sådana stöd införs på nationell nivå. De nya stöden och likasom de stöd som följer
direkt av förordningen föreslås finansieras av stabilitetsfonden. Avslutningsvis lämnas också i promemorian
förslag om överklagandemöjligheter, övergångsbestämmelser och följdändringar i annan lagstiftning. Den
nya lagen och ändringar i befintlig lagstiftning föreslås träda i kraft den 12 augusti 2022.
Yttrande
Efter genomgång av promemorian ställer sig Trafikverket positivt till förslagen och har ingen invändning.
Förslagen säkerställer en ändamålsenlig och effektiv krishantering av central motpart, vilket är en säkerhet
för Trafikverket som är clearing medlem i Nasdaq Clearing genom verkets finansiella prissäkring av el.
Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Lena Erixon. Föredragande har varit kvalificerad controller
Mikael Granberg. Samråd har skett med ekonomidirektör Patrik Brännström, verksamhetsstyrningsansvarig
Gabrielle Vikmans och samordningsansvarig för elinköp Lars Johansson.
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