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Till statsrådet

Reidunn Laurén

Genom beslut den juni27 bemyndigade1991 regeringen dåvaran-
de chefen för Justitiedepartementet tillkalla särskild utredareatt en
med uppdrag över kreditupplysningslagen.att Justitierådetse
Staffan Magnusson förordnades till utredare i oktober 1991. Till
sekreterare åt utredningen förordnades hovrättsassessorn Boel
Havelius. Utredningen har antagit kreditupplysningsut-namnet
redningen.

Utredningen har i första utredningsarbetet behandlatetappen av
frågan EES-anpassning kreditupplysningslagen. I dettaom en av
delbetänkande läggs fram förslag till sådana lagändringar som
påkallas EES-avtalet.av

arbetetI med betänkandet har sakkunniga deltagit hovrättsas-som
Per-Anders Broqvist, Justitiedepartementet, och Persessorerna

Holmstrand, finansdepartementet, departementssekreterarensamt
Bengt Wennerstein, näringsdepartementet. Som harexperter
medverkat avdelningsdirektören Ulla Ahlqvist, riksskatteverket,
byråchefen Britt-Marie Ame-Hellström, datainspektionen, advo-
katen Tom Ekelund, Finansbolagens Förening, direktören Allan
Eriksson, Grossistförbundet Svensk Handel, chefsjuristen Ulla
Lundquist, Svenska Bankföreningen, byråchefen Ulf Malmström,

äringsfrihetsombudsmannen,N förbundsdirektören Walter Skölde-
fors, Köpmannaförbundet, och byrâdirektören Carina Törnblom,
ñnansinspektionen.
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har tagits insärskilt yttrande. DettaEkelund harTom avgett ett
till betänkandet.i bilagaen

undersöka hurmed bl.a.sitt arbeteUtredningen fortsätter att
främjaskreditupplysning kaneffektivintresset utan attav en

försekretess träds när.integritet ochpersonligkraven på

i 1992Stockholm mars

Stafian Magnusson

Boel Havelius
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Sammanfattning

ändringar kreditupplys-tillfram vissa förslagbetänkandet läggsI
Ändringama nyligenföranledda detframför alltningslagen. är av

svenska be-Avsikten deframförhandlade EES-avtalet. är att
tillkreditupplysningsverksamhet skallståmmelsema anpassasom

avtalet.

konflikt medskall komma ilagstiftningen inteden svenskaFör att
grunddiskrimineringförbud påEES-avtalets regler mot avom

nuvarandeavskaffar detföreslår utredningennationalitet att man
bedriva kredit-utländska företagutlänningar ochförbudet för att

kreditupplysnings-Utländskupplysningsverksamhet i Sverige.
omfattasi landet kommerbedrivs härverksamhet att avsom

iverksamheteninnebärkreditupplysningslagens regler. Det att
underdendatainspektionens tillstånd och stårprincip kräver att

tillsyn.datainspektionens

fallet kreditinstitutför detbestämmelser föreslåsSärskilda att ett
hemlandsauktorisationharSverigeEES-land änfrån ett annat en

kreditupplysningsverksarnhet.bedrivainnefattar rätt attsom
kreditupplysningsverksamhet ävenfår då bedrivaKreditinstitutet

datainspektionen. Kreditupplysnings-tillstånd frånSverigei utan
verksamhet, förför sådan ävengäller ocksålagen ansvaretom

åvila myndigheterna i hem-i första hand kommertillsynen att
landet.

tillstånd tillfår beviljadatainspektionennärvarande gällerFör att
verksamhetenbehovkreditupplysningsverksamhet endast då av
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föreligger från allmänna synpunkter. behovsprövningDenna
föreslås avskaffad. Utredningen föreslår tillståndbli också skallatt

för förgälla tills vidare i stället tid högst tio år.som nu en av
får möjlighetDatainspektionen återkalla tillstånd tillatt ett

kreditupplysningsverksamhet då de ursprungliga förutsättningarna
för tillståndet inte längre kvarstår.

Ändringama föreslås träda i kraft den januari1 1993.

Utredningen fortsätter sitt arbete med bl.a. pröva hur kredit-att
upplysningsverksamheten effektiviseraskan hänsynen tillutan att
enskildas personliga integritet sidan.sätts åt Utredningen skall
också undersöka den utvecklingen i fråga data- ochsenasteom om
informationsteknik kräver ändringar i kreditupplysningslagen.
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Författningsförslag

Förslag till
Lag ändring i kreditupplysningslagenom

19731173

Härigenom föreskrivs och4 17 kreditupplysningslagenatt
19731173 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Denna lag gäller kreditupplysningsverksamhet innebär nå-attsom
i enstaka fall, lämnar kreditupplysningar ersättningutom motgon,

eller led i näringsverksamhet. Lagen gäller ocksåettsom arman
kreditupplysningsverksamhet, den är omfattning.störreom av

omfattar förmed-Lagen inte Lagen omfattar inte förmed-
ling kreditupplysningar ling kreditupplysningarav av
inom krets utgörs inom krets utgörsen som av en som av
Sveriges riksbank, Sveriges Sveriges riksbank och såda-
investeringsbank AB och kreditinrâttningar ellerna

försådana kreditinråttningar kreditupplysningsverk-
eller för kreditupplysnings- inrättade företagsamhet som
verksamhet inrättade företag under jinansinspelctio-står

står under bankinspek- tillsyn och inte år fi-som nens
tillsyntionens och inte fi- nansbolagår enligt lagen8 §
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

finansbolag.1988606lagenenligt 5 §nansbolag om
finansbolag.19802 om

mellankreditupplysningarförmedlinghellerintegällerLagen av
koncern.inomföretag samma

3§

efter tillståndendastbedrivasKreditupplysningsverksamhet får av
datainspektionen.

1987.-bankrörelselagenI
099200och lagen617

kreditmarknadsbolagom
bestämmelserfirms som

utländskainnebär vissaatt
bedrivafârkreditinstitut

kreditupplysningsverksamhet
till-datainspektionensutan

stånd.

i denkreditupplysningsverksamhet, månförTillstånd behövs
sådantkreditupplysning påoffentliggörandebedrivsden avgenom

yttrandefrihetsgrund-tryckfrihetsförordningen ochisätt avsessom
lagen.

4§

kredit-bedrivaTillståndkredit-bedrivaTillstånd attatt
fårupplysningsverksamhetfårupplysningsverksamhet

verk-endastmeddelasdet frånendastmeddelas omom
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Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

allmänna synpunkter finns samheten kan bliantas
behov verksamheten och bedriven på sakkunnigtettav
den kan bli bedriven och omdömesgilltantas sätt.
på sakkunnigt ochett om-
dömesgillt sätt.

Tillstånd får meddelas för Tillstånd får förenas meden
tid högst tio år sänder.i föreskrift hur verksam-av om
Tillståndet får förenas med heten skall bedrivas och om
föreskrift hur verksam- skyldighet anmäla änd-attom
heten skall bedrivas och ring förhållandenom av som
skyldighet anmäla änd- har haft betydelse föratt till-
ring förhållanden ståndet.av som
har haft betydelse för till-
ståndet.

Tillstånd får meddelasinte
den skulle ha varitsom
kontrollsubjela‘ enligt lagen
1982617 utländskaom

förvärv svenska företagav
denna hade gälltm.m., om

efter utgången åräven av
1991.

17§

Om den fått tillstånd Om den fått tillståndatt attsom som
bedriva kreditupplysnings- bedriva kreditupplysnings-
verksamhet åsidosätter be- verksamhet åsidosätter nå-
stämmelse i denna lag eller bestämmelse i denna laggon
föreskrift meddelats föreskrifteller med-som en som
med stöd lagen, får data- meddelats stöd lagen,av av
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

idatainspektionen månfårbehoviinspektionen mån av
föreskriftändrabehovtidigareföreskriftändra avsom

meddelats ellertidigaremeddelaellermeddelats somny
föreskrift. Kanmeddelarättelseföreskrift. Kan ny

åstadkommas pårättelsesätt,pååstadkommas annat
får datain-sätt,någotdatainspektionen åter-får annat

tillstån-återkallaspektionentillståndet.kalla
gäller,det. Detsamma om

förförutsättningarannars
före-längretillståndet inte

ligger.

januari 1993.i kraft denträder 1lagDenna
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l Inledning

det nyligen framförhandladeI EES-avtalet avtalspartemaåtar sig
vidta de åtgärder behövs för avtalets förpliktelser skallatt attsom

uppfyllas. Detta innebär i realiteten åtagande EES-ett att ge
fullreglerna genomslagskraft nationell nivå.på Gällande lagstift-

ning vid behov korrigerasmåste den iså står överensstämmel-att
med de avtalade EES-reglema. Avsikten EES-avtaletär attse

skall träda i kraft den januari och då bör1 1993 också de
nödvändiga ändringarna i den svenska lagstiftningen vara ge-
nomförda.

Utredningen förstahar ägnat den sitt arbete åtetappen attav
undersöka i vad kreditupplysningslagenmån behöver ändras med
anledning EES-avtalet. Resultatet arbetet redovisas i dettaav av
betänkande.

Innan utredningen kommer in sinapå överväganden förslagoch
redogörs bl.a. för huvudinnehållet i kreditupplysningslagen och
för vissa bestämmelser i datalagen är särskilt intresse frånsom av
kreditupplysningssynpunkt. därpå följandeDe avsnitten innehåller
uppgifter bl.a. vilka företag har fått tillstånd bedrivaattsomom
kreditupplysningsverksamhet och datainspektionens till-om

Därefter försynsverksamhet. redogörs de bestämmelser i EES-
avtalet och i regelverk ärEGs särskild betydelse i dettasom av
sammanhang. Utredningen lagstiftningenibehandlar också EG-
landet Danmark.
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kreditupp-gäller vilka bestämmelser i den svenskadet sedanNär
till EES-avtaletbehöver ändras med hänsynlysningslagen tarsom

utländskabl.a. den nuvarande regelnutredningen attomupp
kreditupplysnings-ekt inte får beviljas tillstånd bedrivarättssubj att

regel det finns anledningverksamhet. En att upp-annan som
tillstånd bara får beviljas detregelnmärksamma är att omom

Utredningen i detbehov den tilltänkta verksamheten.finns tarav
fårfrågan för vilken tid tillståndsammanhanget också upp om

återkalla givet tillstånd.beviljas och möjligheten att ett

banker och andra kreditinstitut frånspeciellt problem hurEtt är
kreditupplysningsverksamhet iEES-omrâdet vill bedrivasom

Hithörande frågor behandlas i särskiltSverige skall behandlas. ett
avsnitt.

kostnader kan tänkasUtredningen berör också vilka uppståsom
anledning framlagda förslagen.med deav
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2 Direktiven

Regeringen beslutade den 27 juni 1991 tillkalla särskildatt en
utredare för över kreditupplysningslagen.att se

Huvuduppgiftema för utredningen är enligt direktiven under-att
söka

hur intresset effektiv kreditupplysningsverksamhet kanav en-
främjas hänsynen till personlig integritetutan att och sekretess
träds för när,

hur den svenska lagstiftningen skall till EGs regler ochanpassas-
därutöver i vilken utsträckning utländska företag bör möjlighetges

bedriva kreditupplysningsverksamhetatt i Sverige samt
i vad mån utveckligen i fråga data- och informationsteknikom-

påkallar ändringar i kreditupplysningslagen.

Vad gäller anpassningen till EGs regler framgår direktiven attav
utredaren i denna del bör arbeta med den utgångspunkten att en
anpassning till EGs regler bör komma till stånd den januari1
1993.
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Utredningsarbetet3

förstaDendecember 1991.isitt arbetepåbörjadeUtredningen
anpassningåstadkommainriktats påhararbetet att enetappen av

EES-avtalets regler.tillkreditupplysningslagensvenskadenav
januari 1993. Förkraft denträda i lavtaletskallplanernaEnligt

skall kunnakreditupplysningslageniändringarnabehövligadeatt
nödvändigtdetbedömtutredningensamtidigt hari kraftträda som

1992.idelarFörslag i dessaframläggaatt mars

iutredningen harföreträdare förandraochUtredningsmarmen
medsammanträffatoch därKöpenhamnbesöktfebruari 1992

besöket harVidFinanstilsynet.ochRegistertilsynetförföreträdare
kreditupplysningsverksam-danskinformationfåttutredningen om

för dennareglernaEG-anpassningdansksynpunkter påochhet av
verksamhet.

inhämtatoch därdatainspektionenbesöktharSekreteraren
verksamhet.inspektionensinformation om
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Gällande rätt4

11731973Kreditupplysningslagen4. 1

kreditupp-hindrasyfteKreditupplysningslagens främsta år attatt
integritetenpersonligai denotillbörligt intrånglysning leder till

uppgifter.missvisandeoriktiga ellereller till skada genom

innebärkreditupplysningsverksamhetenligt §gäller lLagen som
kreditupplysningarenstaka fall, lämnari motnågon,att utom

Ävennäringsverksamhet.led iersättning eller ett annansom
under förut-omfattas lagen,kreditupplysningsverksamhet av

omfattning.verksamheten är störresättning att av

uppgift,enligt definition i 2 §lagenskreditupplysningMed avses
bedömningtill ledning förlämnasomdöme eller råd, avsom

ekonomisktvederhäftighet i övrigt iellerkreditvårdighetannans
hänseende.

enligt andra och tredjetillämpningsområde är §llagensFrån
kreditupplysningsverksamhet falletundantagen. Så ärstyckena viss

företag inomkreditupplysningar mellanförmedlingvad gäller av
s.k. frikretsen. krets utgörsinom den Dennakoncern samtsamma
investeringsbankSveriges AB somRiksbank,Sveriges numeraav

kreditupplys-kreditinrättningar eller föroch sådanaupphört
bankinspek-underföretag stårningsverksamhet inrättade som

inteoch ärtillsynFinansinspektionenstionens numera som
finansbolag.
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Under lagens tillämpningsområde faller alltså i första hand den
affärsmässigt organiserade kreditupplysningsservice bedrivssom

kreditupplysningsföretag i egentlig bemärkelse. Vidare omfattasav
sådan kreditupplysning banker och andra kreditinstitut undersom
Finansinspektionens tillsyn lämnar till utanför denmottagare ovan
nämnda frikretsen. Lagen gäller också kreditupplysningsservice

lämnas branschföreningar och liknande företagaror-t.ex.som av
ganisationer, denna sker betalning elleroavsett motom

Som exempel på sådan i fallenstaka lämnad kreditupplysning som
fallernormalt utanför lagens tillämpningsområde kan nämnas den

kreditupplysningsservice förekommer hos advokat- ochsom
revisionsbyråer.

Den kreditupplysningsverksamhet omfattas lagen får enligtsom av
bedrivas3 § endast efter tillstånd från datainspektionen. Sådant

tillstånd får meddelas för tid högst tio iår sänder underen av
förutsättning det föreligger behov verksamheten och det kanatt av

den kommer bedrivas sakkunnigtpå ochantas att omdömes-att ett
gillt sätt 4 §.

Datainspektionen har möjlighet förena tillstånd med föreskriftatt
verksamhetens bedrivande och anmälningsskyldighet be-om

träffande ändrade förhållanden betydelse för tillståndet.av

Tillstånd får inte lämnas den skulle ha varit kontrollsubjektsom
enligt den upphävda lagen 1982617 utländskanumera om
förvärv företagsvenska företagsförvärvslagen. Medav m.m.
kontrollsubjekt bl.a. utländska och utlandsägda råttssubjekt,avses
svenska aktiebolag utlänningsförbehåll i bolagsordningen ochutan
svenska handelsbolag, någon bolagsmännen kontrollsu-ärom av
bjekt.

För verksamhet bedrivs offentliggörande kreditupp-som genom av
lysningar på sådant sätt i tryckfrihetsförordningen ochsom avses
yttrandefrihetsgrundlagen krävs inte datainspektionens tillstånd.
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publicering tidskrifterHit hör kreditupplysningari ocksåmenav
offentligörande kreditupplysning i radio eller jämställdaav
medier.

för kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas finnsRegler hur
i 5 avsnitt inleds med den grundläggande14 §§. Detta be--
stämmelsen kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas påatt ett
sådant till intrång isätt den inte leder otillbörligt personlig in-att
tegritet innehållet i de uppgifter förmedlas eller pågenom som

eller till oriktiga eller missvisande uppgifter lagrassättannat att
Personliga uppgifter särskilt fåreller lämnas ömtåligut. naturav

i princip inte insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupp-
lysningsverksamhet. Vissa informationsådan ömtålig kantyper av
dock undantagsvis förekomma i kreditupplysningssammanhang.
Datainspektionen kan, då synnerliga skäl föreligger, medge att
uppgifter brott, sjukdom, hälsotillstånd och liknande insamlas,om

vidarebefordraslagras eller i sådan verksamhet 6 §. Personupp-
lysningar får i princip inte innehålla uppgift andra betalnings-om
försummelser fastslagitsän sådana domstol ellersom av annan

till betalningsinställelse,myndighet eller lett konkursansökansom
särskilda skäl föreliggereller ackord 7 §. Då får datainspektio-

medge undantag från denna regel.nen

enligt mellan begreppenLagen skiljer 2 § kreditupplysning och
kreditupplysningpersonupplysning. Med tidigareavses, som

uppgift, omdöme eller råd lämnas till förnämnts, ledningsom
bedömning kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigtav annans

upplysningi ekonomiskt hänseende. Sådan fysiskkan såvälavse
personupplysningjuridisk Med kreditupplys-person.som avses

varkenning enskild näringsidkare ellerärsomom person
näringsanknuten d.v.s. har så väsentligt inflytande i vissannars

uppgiftnäringsverksamhet hans förhållanden behövsatt Om egna
för belysa verksamhetens ställning. kreditupp-ekonomiska Enatt
lysning näringsidkare eller näringsanknuten brukar benämnasom

företagsupplysrzirzg juridiskoch kan Termenäven person.avse
förekommer inte i lagen.
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Om personupplysningar finns särskilda bestämmelser i olika
avseenden. Sådana upplysningar fâr, nämnts, i principsom nyss
endast innehålla uppgift vissa betalningsförsummel-typerom av

Uppgifter betalningsförsummelser måste gallras efter vissser. om
tid. Personupplysningar får nämligen inte grundas omständig-på
heter eller förhållanden betydelse för bedömningenav av perso-

vederhäftighet i ekonomiskt hänseende, förflutitårtrenens om
från utgången det då omständighetenår inträffade ellerav
förhållandet upphörde. Personupplysningar får endast lämnas ut
då det på grund ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller iav
samband med andra ekonomiska riskbedömningar finns behov av
upplysningen. Då personupplysning lämnas skall denen om-
frågade kostnadsfritt få skriftligt meddelande innehållet iett om
den upplysning lämnats honom, s.k. personupplysnings-som om
kopia. Den omfrågade skall också få har begärtveta vem som
upplysningen.

En enskild näringsidkareär eller nåringsanknuten harperson som
motsvarande rätt kostnadsfritt erhålla meddelandeatt etten om

vilka faktiska uppgifter lämnats honom. Han har däremotsom om
inte rätt få rådets eller omdömets innehåll elleratt veta vem som
begärt uppgifterna.

Lagen innehåller också regler rättelse då oriktiga ellerom
missvisande uppgifter lämnats i kreditupplysningsverksamhet.

Datainspektionen utövar enligt 15 tillsyn§ den kreditupplys-över
ningsverksamhet omfattas lagen. Detta kan skesom av genom
inspektion eller på sätt. Den bedriver kreditupplys-annat som
ningsverksamhet är skyldig lämna datainspektionen deatt upp-
gifter verksamheten datainspektionen begår för sinom som
tillsynsverksamhet.

Då kreditupplysning bedrivs sådant offentliggörandegenom som
i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagenavses
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tillinom veckaverksamhetenskall den bedriver attseensom
offentliggjorts.får detdatainspektionen kostnadsfritt del somav

bedriva kreditupp-tillstånddatainspektionensden harOm attsom
eller ibestämmelse i lagenlysningsverksamhet åsidosätter någon

meddeladeändra tidigaretillstånd får datainspektionenmeddelat
åstad-föreskrift. rättelse intemeddela Kanföreskrifter eller ny

återkalla tillståndet.får datainspektionenkommas på sättannat

omfrågadkreditupplysningsföretagUnderlåter attett personge en
eller underlåterkreditupplysninginformation i samband med

uppgifter kanoriktiga eller missvisandeföretaget rättaatt
fullgöra sittförelägga företagetdatainspektionen vid vite att

användas datainspektio-Vitesföreläggande kan ocksååliggande. av
sambanduppgifter itill handlingar elleri syfte få tillgångattnen

med tillsynsverksamheten.

ochregler straff och skadeståndinnehåller ävenLagen omom
datainspektionens beslut.överklagande av

19732894.2 Datalagen

i kreditupplysningsverksamhetenskildauppgifterDå personerom
gällerautomatisk databehandlinghjälp ADBhanteras med av

datalagens regler.

registrering manuellt.inte för skerdäremotDatalagen gäller som
juridiskaför registrering avseendehellerDatalagen gäller inte

registerdessa förs med hjälp ADBoberoende avav ompersoner
eller ej.

bestämmelser Med dettapersonregister.Datalagens avsesavser
anteckningareller andraenligt datalagen register, förteckning§1

personuppgiftinnehållerförs med hjälp ochADB somsom av
Personuppgzftuppgiften.hänföras medkan till densom som avses

definieras enskildi sin upplysningtur person.som avsersom
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Personregister får inrättas och föras endast den har anmältav som
sig till datainspektionen och fått bevis detta licens. För vissaom

register, bedöms innebära särskilda riskertyper förav som
otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet, krävs utöver
licens även särskilt tillstånd från datainspektionen 2§.ett Så är
fallet de registrerade inte har någon naturlig anknytning tillom
den för registret och vid s.k. samköming register.som av
Detsamma gäller då registret innehåller omdöme eller annan
värderande upplysning den registrerade eller känsliga uppgifterom

brott, hälsotillstånd eller religiös tillhörighet.t.ex.om

Den i kreditupplysningsverksamhet med hjälp ADB villsom av
föra register enskildaöver måste alltsåett ha dels licenspersoner
och dels tillstånd, eftersom kreditupplysningsregisterett ett
normalt innehåller uppgifter inte har någonom personer som
naturlig anknytning till kreditupplysningsföretaget.

För varje personregister skall det finnas någon är registeran-som
svarig. Härmed förstås enligt datalagen den för verksamhetvars
personregister förs, han förfogar över registret. När det gällerom
kreditupplysningsverksamhet är den registeransvari vanligtvis ettge
företag eller organisation.en

Datainspektionen utövar tillsyn över ADB inte medföratt
otillbörligt intrång i personlig integritet. Finner datainspektionen

så är fallet kan den meddela villkor eller,att rättelse inte kanom
åstadkommas på förbjudasätt, fortsatt förandeannat av personre-
gistret.

Datalagen innehåller också bestämmelser straff och skade-om
stånd.
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verksamhetDatainspektionens4.3

Tillstånd

förkriterieruppståller i § två4 attKreditupplysningslagen
tillståndmeddelaskall kunnafalletdatainspektioneni enskildadet

skall frånkreditupplysningsverksamhet. Detbedrivandetill av
Vidareverksamheten.behovfinnassynpunkterallmänna ett av

bedrivas påverksamheten kommer ettkunna attskall det attantas
omdömesgillt sätt.ochsakkunnigt

regelmässigtdatainpektioneninfordrarbedömning behovetFör av
kreditupplys-därområdei dethandelskammarenyttrande från

aldrigpraktikenhar isig. Detetableraningsföretaget attavser
behovgällandegjorthandelskammarenförekommit att avatt

föreligger.inteverksamheten

inhämtamöjlighetendiskuteratdatainspektionen attinomharMan
sådantnäringsfrihetsombudsmannen, ettockså frånuppgifter men

närvarande inte.förinhämtande sker

behovs-tillstånd inte någongörsförnyelseVid ansökan nyavom
prövning.

kravet påtolkatdatainspektionen såkriteriet har attandraDet
kreditupplysningsverksamhet ocherfarenhetsakkunnighet avavser

omdömesgill-medan kravet pålagstiftning,aktuellkunskaper om
i allmänhet. Dåtill affärsverksamhethänförligtuppfattashet som

formellt ärbedöms denjuridiskärföretaget sompersonen
idirektörverkställandeverksamheten, ettansvarig för t.ex. en

aktiebolag.

oftautgörssakkunnighetenför bedömningenUnderlaget avav
ocksåkanutbildningjuridiskellerekonomiskavseendebetyg men

kreditupp-bedrivitarbetsgivaretidigarefråni intygbestå somen
lysningsverksamhet.
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Beträffande kravet omdömesgillhet bestårpå bedömningsunderla-
vanligen den tillståndssökandes uppgifter eller olikaget av egna

slags intyg. Egna uppgifter sakförhållanden godtas i principom
de lätt kan kontrolleras. Intygen ofta frånutgörs betygom av

tidigare arbetsgivare. kan också utfärdatsDe ha tingsrätt,av en en
advokat eller har haftnågon kontakt med den till-annan som
ståndssökande. Vid bedömningen har särskild vikt lagts vid
erfarenhet hantera personal bakgrund denatt mot attav av
tillståndssökandes anställda många kommergånger självständigtatt
hantera känsligt material.

Under den tid kreditupplysningslagen varit i kraft har tiosom ca
avslagsbeslut meddelats.

Tillstånd bedriva kreditupplysningsverksamhet meddelas iatt ca
90 % fallen i samband med tillstånd föra personregister.attav
Tillstånd beviljas regelmässigt för tio iår taget.

ansökanEn förnyat tillstånd bifalls i allmänhet. kreditupp-Omom
lysningverksamheten missköts brukar datainspektionen utnyttja
möjligheterna ålägga företaget vidta rättelse. företagetGöratt att
inte detta möjlighetenåterstår återkalla tillståndet.att

Under åren 1974-1991 har följande antal kreditupplysningstillstånd
ny verksamhet meddelats

láäälzlåüâqüüäüåâäüääüä
7 76 2 430 2 34 1 1 1 2 3- - - - - -

beviljade tillståndAv 1978 tillståndavsåg 426 för förenings-
banker. Dessa tillstånd har upphört gällaatt utan attnumera
förnyelse har begärts beträffande anledningen till detta nedanse
under avsnittet Banker.

För närvarande februari gäller1992 22 datainspektionenav
meddelade tillstånd bedriva kreditupplysningsverksamhet. Detatt
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förhållandevis låga antalet förklaras bl.a. marknaden förattav
närvarande domineras företag Upplysningscentralentvå storaav
UC AB UC och Esselte Soliditet Soliditet.AB

UC

bankernaUC ägs och står under Finansinspektionens tillsyn.av
bolagsordningDess har godkänts regeringen och får enligtav

lydelsen inte ändras regeringens tillstånd. inkluderasUC iutan
den s.k. frikretsen enligt kreditupplysningslagen.§ Detta medför1

UC inom den angivna kretsen får bedriva kreditupplysnings-att
verksamhet datainspektionens tillstånd. Utanför frikretsen årutan
kreditupplysningslagen dock tillämplig.

Soliditet

Soliditet ingår i Esseltekoncemen. Företaget har sedan den 10 juli
auktorisation finansbolag. sådant1991 Som står Soliditetsom

tillsynunder finansinspektionens inkluderas i den s.k.men
frikretsen.

Övriga kreditupplysningsföretag

kreditupplysningsföretagövriga AB Svensk Upp-Störst ärav
lysningstjänst lokaliserat till Malmö bedriverär verk-som men
samhet hela landet.över

harVissa kreditupplysningsföretag specialinriktad verk-en mer
tillhandahållerföretagsamhet. Det finns upplysningarsom om

till ledning förredare och fartygsägare dem bedriversom
Vissaskeppsklarerare.verksamhet fackförbund lämnarsom

till medlemmarkreditupplysningar sina angående tilltänkta
Ävenarbetsgivare. utvecklingsfonder har tillståndnågra att

bedriva kreditupplysningsverksamhet.
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Banker

kreditupplysningsverksamhet utanför frikretsen kräverBankernas
Tidigare har förhållandevisdatainspektionens tillstånd. ett stort

datainspektionen.tillstånd meddelatsantal 350 sådanaca av
förnyelse harupphört gällatillstånd harDessa utan attattnumera

sig i vissaAnledningen till detta bankernabegärts. år att anser
in-vidarebefordra upplysningar haavseenden kunna utan att

falletkreditupplysningsverksamhet. Såspektionens tillstånd till är
kund i banken, fårdå bank från beställare,extern ex. enen en

uppgiften frånkreditupplysning. Banken inhämtarbegäran omen
sedanterrninalskrivare, och lämnarUC, vanligtvis via upp-

till den beställaren.lysningen vidare externe

sin praxis bankernas vidarebe-Datainspektionen har i attansett
kredit-fordran upplysningar från inte är betraktaUC att somav

kreditupplysningslagens bemärkelse. Be-upplysningsverksamhet i
tillförreservation för banken intedömningen har gjorts med att

uppgiften från ytterligare faktauppgifter, råd eller omdömen.UC
personupplysningskopia âvila UCSkyldigheten lämnaatt anses

aktuella banken. Observeras bör den aktuelladen attmen
omfatta intern bankinformationkreditupplysningen inte får s.k.

information har möjlighetendast sådan generell UC attutan som
behov därav.till helst harlämna ut somvem som

offentliggörande tryckt skrtfiKreditupplysning i m.m.genom

för närvarande endastoffentliggörande skerSådant genom
närvarande utkommertidskrifter.Förpublicering i olika typer av

dekreditupplysningsskrifter. Flertalet störstacirka tio utges treav
olika inriktning.kreditupplysningsföretagen. Skriftema har något

och år. Tvåflesta utkommer med mellanDe ett nummer persex
cirka femtiokreditupplysningstidningar utkommer med nummer

år.per
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Datainspektionen har hittills februari inte fått1992 meddelande
kreditupplysning meddelats radio eller annatom som genom

liknande medium.

Tillsyn

Datainspektionens tillsyn kreditupplysningsverksamheten ut-av
vanligen i samband med tillsynövas den med stödutövassom av

datalagen. berorDetta dess bestämmelser tillämpligaär påatt
de kreditupplysningsregister förs med hjälp ochADBsom av
omfattar enskilda personer.

Tillsynen aktualiseras klagomål från allmänheten eller pågenom
datainspektionens initiativ.eget

Det vanligaste fallet enskildår kontakt medatt taren person
datainspektionen för framföra klagomål. Datainspektionen haratt

deunder tio mottagit mellanåren trettio och sjuttiofemsenaste
klagomål Ofta anledningenår. är till missnöjet denattper
klagande kreditupplysningsföretag lämnat oriktigaatt ettmenar
eller missvisande uppgifter honom. Andra vanligt före-om

förkommande grunder klagomålen är den klagande göratt
gällande kreditupplysningsföretag lämnat uppgifteratt ett ut om
honom legitimt behov uppgiften förelegat ellerutan att ett attav

inte fåtthan begärt upplysningen.veta vem som

Datainspektionen också initiativpå tillsynsärenden.tar eget upp
kan efter datainspektionenDetta ske olika fåttpå sätt kärme-att

dom förhållanden kan föranleda ingripande enligtettom som
kreditupplysningslagen. Uppgifterna kan ha framkommit i
massmedia, lämnats allmänheten i samband med förfrågningarav
till datainspektionen eller framgått kreditupplysningsföretagensav

marknadsföring. I enstaka fall förekommer det också attegen
andra myndigheter kontaktar datainspektionen därför de inomatt
sitt område observerat förhållande eventuelltnågoteget som
strider kreditupplysningslagens bestämmelser.mot
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muntligen, det vanligasteTillsynsårendena kan handläggas ärmen
skriftligen. Datainspektionen begär dåhandläggningen sker attatt

kreditupplysningsföretag skall inkomma med yttrande över ettett
enstaka fall har datainspek-ifrågasatt rnissförhållande. I några

fråntionen skriftligen inhämtat yttranden myndigheter ellerockså
branschorganisationer.

också möjlighet tillsynDatainspektionen har utöva attatt genom
sker relativt sällan. Beträffande deföreta inspektioner. Detta två

inspektioner ungefär femteföretagen företas år. Dessastörsta vart
omfattande.inspektioner mycketår

Efter datainspektionens begäran yttrande vidtar kreditupplys-om
ningsföretaget vanligen självmant sådan rättelse i det enskildaen

datainspektionen. har aldrigärendet kan godtas Detavsom
behövt återkalla tillståndförekommit datainspektionen har ettatt

fullgöra sina skyldig-förelägga vite för få företageller att ett att
enligtheter lagen.
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5 EES-avtalet

5.1 Allmänt avtaletom

Målet med avtalet Europeiskt ekonomiskt samarbetsområdeom
EES-avtalet skapaär marknad där kapital, tjänsteratt en varor,
och skall ha fri rörlighet deöver gränserna mellanpersoner av-
talsslutande EG-ländema och EFTA-ländema. De kommersenare

EES-avtalet bli delaktiga i EGs s.k. inre marknad,attgenom som
beräknas bli genomförd den januari 1993. Avsikten1 är EES-att
avtalet skall träda i kraft vid tidpunkt.samma

Utöver reglera de nämnda fyra frihetema skall EES-att ovan
avtalet utveckla och bredda samarbetet mellan länderna pâ
angränsande områden bolagsrätt, konsumentskydd,t.ex.som
miljö, forskning framsteg,och utbildning och socialpolitik.

EES-avtalet innehåller huvuddel där de fyra frihetema,en
angränsande förområden och vissa EG- och EFTA-ländema

institutioner regleras. Denna del avtalet motsva-gemensamma av
den s.k. primära dvs i förstaEG-rätten, hand Romfördragetsrar

regler.

del den sekundäraEn s.k. EG-rättens regler, främst direktivav
och förordningar, har tagits i EES-avtalet bilagor efter attsom
ha till EES. infogatsRegleringen har i form hån-anpassats av
visningar till aktuella direktiv och förordningar. Dessa ingår alltså
inte i fulltext i avtalet.
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med svensk för bli gällandeinförlivas rättEES-avtalet måste att
olika promemoriai Sverige. kan ske på sätt. IDetta en som

föreslåsinom utrikesdepartementet Ds 199214utarbetats att
lag Europeiskt ekonomisktavtalet inkorporeras ettomgenom en

huvudbestämmelsema idär det föreskrivssamarbete EES att
vissa till avtalet hörande protokollartiklarna ochavtalet l-129

Sverige. lagstiftning sedanskall gälla lag i måsteAnnansom
EES-lagharmoniseras med denna .

förbetydelse den svenska5.2 Regler av

kreditupplysningslagstiftningen

tidigaredelen EES-avtaletDen allmänna motsvarar, somav
Romfördragets artiklarprimära Fleraden EG-rätten.nämnts, av

EES-avtalet.innehållsmåssigt direkt motsvarighet ihar en

får främstkreditupplysningslagenVid EES-anpassning aven
EES-avtalet och betydelse.nedanstående principer i EG-rätten

artiklar.till explicit uttryck i EES-avtaletsVissa dessa kommerav
angivits inombestämmelser i Romfördraget harMotsvarande

intei de fall där forrnuleringama överensstämmerävenparentes
exakt.

diskrimineringsförbudetallmännaDet

Romfördragets artikel första stycketartikel i EES-avtalet 7I 4
förbjuden.diskriminering grund nationalitetföreskrivs på äratt av

diskrimineringsförbudet.grundläggande allmännautgör detDetta

etableringsrättRörlighet för ochpersoner

EES-avtalet och EG-regleringen dengrund för utgörsEn avannan
frihet inbegriper tillfria rörligheten för rättenDennapersoner.

flyttarförutsätter varaktigt inetablering. Etablering att en person
hemlandet för bedriva ekonomiski medlemsstat än atten annan
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verksamhet där. Etableringsfriheten innefattar rätt i andraatt
medlemsstater dotterbolag.inrätta filialer ochagenturer,

Medlemsstaterna skall enligt artikel i EES-avtalet Romför-31
dragets artikel avskaffa52 diskriminerande bestämmelser
beträffande till etablering. gäller fysiskarätten Detta personer,

enligt artikel i Romfördragets artikel34 EES-avtalet 58men
juridiska bildats enlighetäven i med med-personer som en

lemsstats lag och har sitt eller huvudsakliga verksam-sätesom
hetsställe inom EES Artikel i EES-avtalet Romför-EG. 33
dragets artikel 56 dock medlemsstat möjlighet i vissattger en
utsträckning tillämpa bestämmelser i och andra författningarlagar

innebär diskriminering utländska rättssubjekt i sambandsom av
med etablering fåri landet. Detta dock endast ske det ärom
motiverat med tillhänsyn allmän ordning, säkerhet och hälsa.

Viss verksamhet får bedrivas endast efter auktorisationtyp av av
myndighet. möjligheten få auktorisation beroendeOm görsatt av

villkor det skall finnas behov verksamheten kan dettaett attom av
begränsning etableringsfriheten. Inom EG-sam-ses som en av

arbetet förutmönstras närvarande denna begränsningar.typ av
exempel detta kan anförasSom på enligt det s.k. förstaatt

banksamordningsdirektivet 77780EEG får inte kreditinsti-ett
etableringstillstånd beroendegöras marknadens behov.tuts av

Rörlighet för tjänster

Ett rättssubjekt i medlemsland kan bedriva verksamhet iett ett
medlemsland sätt än etablering,på nämligenannat annat genom

fråntillhandahålla tjänster etableringsställe i hem-ettattgenom
gränsöverskridande tjänster ellerlandet cr0ss-b0rder-handel.

ofta fråga tillfälligtDet blir då gränsöverskridande,ettom som
ibland kan innefatta andra landet.kortare vistelse i det Gräns-en
dragning mellan etablering tjänsttillhandahållande kanoch av en
tänkas vålla vissa gäller vidproblem i situationer. Detsamma
avgörandet tillhandahålls fråntjänst land tillett ettav om en som
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i värd-gränsöverskridande tjänsts.k.skallannat anses som en
den tjänste-verksamhet istället är frågadet ilandet eller omom

EES-avtalet Romfördragetsartikel ihemland. Enligt 37utövandes
normalt utförsprestationerdefinieras tjänsterartikel 60 som som

bestämmel-de inte faller underutsträckningersättning, i denmot
kapital och personer. Utanrörlighet förfn varor,serna om

får tillfälligtetableringsrätt denbestämmelserhinder somomav
hemlandet sinland utövatjänst i änerbjuder sådan ett annaten

förvärdlandet uppställervillkordärverksamhet på somsamma
rättssubjekt.sina egna

Finansiella tjänster

inom den sekundära EG-rättentjänster finnsfinansiellaFör
till uttryck i de förstabl.a. kommitreglering. harsärskild Denna

77780EEG och 89646banksamordningsdirektivenandraoch
den sekundära EG-rätt EES-direktiv tillhörEEG. Dessa som

finansiella tjänster.avseendehänvisar till i bilaga XIIavtalet

finansiella marknaden grundas påinreregler för denEGs tre
huvudprinciper

single licenceauktorisation oneEn enda1
Hemlandstillsyn2

erkännande nationellaför ömsesidigtMinimiharmonisering3 av
regler.

finansiellt företag harinnebärenda auktorisationEn att ettom
verksamhet gällerbedriva viss såauktorisation i hemlandet att en

från hem-EG-området. kaninom hela Företagetdetta tillstånd
cross-border-tjänster gränsernafritt tillhandahålla överlandet

filialer i andra medlemssta-fritt etablerahandel och kan också
ter.

har huvudan-hemlandets myndigheterHemlandstillsyn innebär att
iden verksamhetför övervakningen ett annatsvaret somav
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filial eller frånetableradbedrivs därmedlemsland ettav en
landetsutanför det gränser.etableringsstålle

sådansyftar tilllagstiftningenMinimiharmoniseringen enav
varandrasskall erkännakunnade olika ländernasamordning att

tillräcklig.tillsynoffentligför finansiell rörelse ochregler som

kreditinstitutbanksamordningsdirektivet definierasförstal det ett
insättningariverksamhet bestårföretag emotatt taett varssom

ikrediterochmedel från allmänhetenlånaeller att egengeupp
banker,i dag svenskadefinition fallerdennaräkning. Under

hypoteksinstitutioner.kreditaktiebolag ochñnansbolag,

nämndakommer debanksamordningsdirektivetandradetI ovan
artikelfrämstgäller kreditinstituten setill uttryck vadprinciperna

stöd sinsådant institut medinnebäroch13 18. Detta att ett av
EG-området.får verka inom helahemlandsauktorisation fritt

bedrivaauktorisationkreditinstitut harVerksamheter attettsom
äri lista,den de ärhemlandet får, i måni upptagna somen

medlemsländernade övrigabedrivas idirektivet, ocksåbifogad
tillståndi värdlandet. sådanttillstånd Krävssärskiltnågotutan

direktivet.strider detta mot

antalbifogats direktivet har räknatsförteckningenI ettuppsom
ömsesidigtskall erkännassättverksamheter på så avsom

banktjän-brett utbudmedlemsländerna. Listan representerar ett av
kreditupplysningstjänster.13Under punkten upptasster.

enligtkreditinstitutens verksamhet åvilarför tillsyn överAnsvaret
uppgiftshämtande kan dockhemlandet. Visstdirektivet i princip

ändamål.för statistiska Detvärdlandet,förtillåtet t.ex.vara
tillsynssamarbetefinnasdet kommerförutsätts också att ettatt

skall ha rättvärdlandsmyndighetemaochöver gränserna attatt
överträds.fallingripa i olika då vårdlandets regler
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relevanta bestämmelserna i detDe andra banksamordnings-
bilagadirektivet i till betänkandet.återges 1

Konkurrensomrádet

det homogenaI EES-avtalets ingress och dynamiskaattanges
grundas bl.a. lika konkurrensvillkor.samarbetet skall på Av

Romfördragets ingress framgår avtalets syftencentralaatt ett av
sund konkurrens inom medlemsområdet.är Denatt garantera en

fria rörligheten tjänster förutsätter enhetliga och ostördaav
förutsättningar för konkurrens. behövs därförDet gemensamma
konkurrensregler tillämpas enhetligt och effektivt inom helasom
området. De grundläggande konkurrensrättsliga bestämmelserna
återfinns i artiklarna 53 och 54 i EES-avtalet Romfördragets
artiklar 85 och 86. Dessa innebär principiella förbud mot
konkurrensbegänsande samarbete mellan företag och missbruk av
dominerande ställning. Vid sidan härav finns ytterligare konkur-
rensrättslig reglering isåväl den primära i den sekundära EG-som
rätten. Exempel det sistnämnda bl. den tidigarepå är nämndaa.
bestämmelsen i det första banksamordningsdirektivet att ett
kreditinstituts fårverksamhetstillstånd inte göras beroende av
marknadens behov.

Skydd för personlig integritet

förslagEtt till EG-direktiv föreligger angående skydd för enskilda
vid behandling personuppgifter Proposal for Councilav a
Directive, har dock inte varit föremålSYN 287. Förslaget för
behandling inom Innebörden förslagetEES-samarbetet. bl.a.ärav

fir inrättande privatapersonregister inom den sektorn krävsatt av
samtycke registreringenden registrerade, såvida inte grundasav
i förhållandeavtalsrättsligt eller kontraktsliknande mellan denett
registeransvarige och den registrerade. Ett personregister inom
den privata den registeransvari-sektorn kan också tillåtetvara om

har legitimt få föra registret ochintresse denett attge av
registrerade inte har intresse över.tarett som
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6 Kreditupplysning i
EG-landet Danmark

Utredningen har vid besök Registertilsynetpå och Finanstilsynet
i Köpenhamn inhämtat uppgifter dansk kreditupplysnings-om
verksamhet.

Förandet register regleras i Danmark lagar.två Lovav av om
offentlige myndigheters afregistre nr 294 8 juni 1978, som

ändrats den 6 juni 1991, gäller för den offentliga sektornsenast
och Lov 293private registre nr 8 juni I978, senastom som
ändrats den juni för den privata.10 1987,

Lov private registre blir tillämplig beträffande registerom som
förs i samband kreditupplysningsverksamhet.med Lagen gäller till
skillnad från datalagenden svenska register över både fysiska och

omfattarjuridiska såvälDen manuellt förda registerpersoner. som
Ävenregister förs med hjälp ADB. här skiljer den sigavsom

från den svenska datalagen.

känsligPrivata uppgifter angående religionnatur, t.ex.av ras,
politiska, sexuella eller medicinska förhållanden, fâr registre-samt

kräverendast i undantagsfall. Detta då anmälan till Registertil-ras
registreringen skall ske med hjälp ADB. De uppgiftersynet om av

i detta avseende åligger Registertilsynet demmotsvararsom som
i Sverige ankommer datainspektionen.

Lagens tredje kapitel särskilda bestämmelserinnehåller för
kreditoplysningsbureauer. kreditoplysningsbureauvirk-Med
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somhed sådan verksamhet innefattar registreringavses som av
upplysningar för bedömning ekonomisk Soliditet och kredit-av
värdighet i avsikt vidarebefordra dessa uppgifter. Denatt som

bedriva sådan verksamhet skall anmäla detta till register-attavser
tilsynet. Något krav tillstånd för verksamhetens bedrivande
föreligger inte. Särreglering för utländska kreditupplysningsföretag
finns inte heller. För närvarande februari har tjugotvå1992
kreditupplysningsföretag anmält sin verksamhet till Registertilsy-

dessaAv är några dotterbolag till utländska företag. Det finnsnet.
ingen anmälan utländskt företag ha etablerat sigatt ett utan attom
i Danmark tillhandahåller kreditupplysningstjänster där gräns-
överskridande tjänster.

Den nämnda uppgifter angående privata för-typenovan av
hållanden känslig får inte registreras eller lämnasnatur utav av
kreditupplysningsföretag. Sådana uppgifter får alltså inte finnas i
kreditupplysningsföretagens register. Dessa innehåller inte till-
närmelsevis mycket informationså de svenska företagens.som

hängerDetta med de danska företagen enligt lagenattsamman
bara får registrera och lämna uppgifter har betydelse vidut som
bedömning ekonomisk soliditet och kreditvärdighet. Enav annan
omständighet betydelse i sammanhanget är Danmark inteattav
har offentlighetsprincip Sverige. danskaDe kreditupp-samma som
lysningsföretagen har alltså tillgång till färre uppgifter som
underlag för sina register än de svenska företagen har.

danskaDe kreditupplysningsföretagens register innehåller endast
uppgifter ellerär har varit föremål för kredit-om personer som
prövning. Det största danska kreditupplysningsföretagets register
omfattar uppskattningsvis sammanlagt 300.000 Sompersoner. en
jämförelse kan denämnas två företagensstörsta svenskaatt
register omfattar alla i Sverige är äldre 15än år,personer som
dvs. cirka 7 miljoner människor. Då första gångenen person
registreras danskt kreditupplysningsföretag har han rättett attav
få meddelande detta. registreradEn har ocksåett rättom person

begäranpå få vilka kreditupplysningar lämnatsatt veta som om
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kreditupplysningsföretaghalvåret.under det Omhonom ettsenaste
kreditupplysningar haroriktiga eller missvisandelämnar ut

uppgifterna.skyldighet ändra ellerföretaget rättaatt

efterlevnad. sambandIRegistertilsynet tillsyn över lagensutövar
föreskriva hur kreditupplysnings-härmed kan registertilsynet bl.a.

och framtvinga rättelse dåföretagens register skall hanteras ett
kreditupplysningarfelaktiga eller missvisandeföretag lämnatsom

föranstaltar detta.inte självmant om

kreditupplysningsföre-lika för danska och utländskagällerLagen
med till intemationel-kan justitieministem hänsynEnligt 24 §tag.

fastställafrämjandet internationellt samarbeteavtal och till av
anmälningsplikt och Registertilsynetsregler bl.a.särskilda omom

möjlighet hartillsynsmyndigheter. Dennaförhållande till utländska
inte utnyttjats.

möjlighetbestämmelser straff ochinnehållerLagen attom
kreditupplysningsverksamhet då farabedrivameddela förbud att

för missbruk föreligger.

lagstift-kreditupplysningsverksamhet regleras iBankernas annan
afbanker och sparekasser 22 9 januarning. Enligt nrLov om

dvs banker, sparekasser ochhar pengeinstitutter,1991 an-
accessorisk till denbedriva verksamhetdelskasser, årrätt att som

kreditupplysningsverksamhet.Hit räknasordinarie verksamheten.
kreditupp-verksamheten på sättBedriver banken ettsamma som

det tidigare nämnda tredje kapitlet i Lovlysningsföretag gäller om
kreditupplysningen till bankensprivate registre. Lämnas egna

åliggerandra banker det banken följa be-kunder eller till att
Bekerzdtgörelse pengeinstitutters videregiveL9e afstämmelser i om

reglerkreditoplysninger 122 II 1988. Dessanr mans
förgällerdelvis vadde regler enligt sagtsmotsvarar ovansom

exempel kan anföras bankenkreditupplysningsföretag. Som att
första lämnasskall meddela kund då kreditupplysning gångenen

vidta rättelse då oriktigahonom och åliggerdet bankenatt attom
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kreditupplysningar lämnats. Fullgör banken inte självmant sina
åligganden i det sistnämnda avseendet får Registertilsynet före-
skriva hur rättelse skall ske.När det gäller bankernas skyldigheter
enligt den aktuella förordningen kan Registertilsynetnu anses som
tillsynsmyndighet, medan Finanstilsynet är tillsynsmyndighet i
frågor faller inom för exempelvis banksekretess.som ramen
Någon möjlighet för bankerna utbyta upplysningar sinsemellanatt

detpå sätt sker inom den svenska frikretsen föreligger inte.som

För utländska kreditinstitut gäller enligt Lov banker ochom
sparekasser särskilda bestämmelser är anpassade till det andrasom
banksamordningsdirektivet. Ett utländskt kreditinstitut harsom
tillstånd bedriva viss angiven verksamhet i sitt hemland fåratt

dennautöva verksamhet dansk filial två månader eftergenom en
det tillsynsmyndigheten i hemlandet anmält detta till Finans-att
tilsyneti Danmark. Vill kreditinstitutet bedriva verksamheten utan
etablering gränsöverskridande tjänster kan detta ske direkt efter

anmälan härom gjorts till Finanstilsynet tillsynsmyndighetenatt av
i hemlandet. Detta gäller alla de verksamheter isom anges en
bilaga till lagen. Bilagan listan i andra banksamord-motsvarar
ningsdirektivet och omfattar tidigare nämnts även kreditupp-som
lysningsverksamhet. Tillsynsansvaret över kreditinstitutets
verksamhet åvilar i princip tillsynsmyndigheteni hemlandet.

De utländska kreditinstituten har skyldighet de danskasamma som
bankerna följa bestämmelserna i Bekendtgörelsenatt pengein-om
stitutters videregivelse af kreditoplysninger. När det gäller
fullgörandet dessa skyldigheter destår under tillsynav av
Registertilsynet.
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Överväganden och7

förslag

tillståndBehovsprövning för7.1

tillståndsgiv-medi sambandBehovsprövningenFörslag
avskaffas.kreditupplysningsverksamhetningen till

bedrivasmed vissa undantagfårKreditupplysningsverksamhet
tillståndsådantdatainspektionen. Förefter tillstånd frånendast

ñnns behovsynpunkterfrån allmännadetkrävs bl.a. att av
verksamheten.

behovs-behåller den angivnaanförasskäl kanFlera mot att man
nyetableringskontrollsådankanAllmäntprövningen. sett en

kreditupplysningsmarknaden.konkurrens påeffektivhämma en
direktiv harsinautredningen enligtkonkurrenssynpunkterDe som

behovsprövningen avskaffas.förtalar alltsåbeakta attatt

reglerEES-avtaletsstrider ocksåBehovsprövningen mot om
konkurrensvillkor. tidigare nämntsSomlikaetableringsfrihet och

beroendeauktorisation görsavsnitt 5.2 kan det hävdasse att, om
verksamheten, dettabehovdet skall finnasvillkorett att avomav

banksam-förstaI detetableringsfriheten.begränsningutgör aven



40 SOU 199222

ordningsdirektivet sägs uttryckligen kreditinstituts etableringatt ett
inte får göras beroende marknadens behov.av

I Sverige har bestämmelser behovsprövning redan tagits bortom
flerapå områden. Så har möjligheten till behovsprövningt.ex. vid

beviljande oktroj för bankverksamhet avskaffats.av

Datainspektionen uppfyller för närvarande lagens krav på
behovsprövnin inhämta yttrande från handelskammarenattg genom
i det område där kreditupplysningsñretaget etablera sig.attavser
Det har hittills aldrig förekommit handelskammaren haratt
avstyrkt ansökan. Inte heller har datainspektionen avslagiten en
ansökan på den grunden behov verksamheten inte haratt av

föreligga.ansetts

Med hänsyn till de angivna omståndighetema utredningennu anser
kravet behovsprövningpå för tillståndatt till kreditupplysnings-

verksamhet bör avskaffas. Detta föranleder ändring i 4 §en
kreditupplysningslagen.

7.2 Tioårsgräns för tillstånd

Förslag Den nuvarande tioårsgränsen för tillstånd till kre-
ditupplysningsverksamhet avskaffas.

Datainspektionen har för närvarande möjlighet meddelaatt
tillstånd till kreditupplysningsverksamhet för högst tio år i sänder.
Härefter skall omprövning tillståndet ske.en av

Som skål för tidsbegränsningen anfördes vid lagens tillkomst
prop. 1973155 f.s.83 det förhållandet företag efteratt att ett ett
visst antal inte fortsättaår kan sin verksamhet obligatoriskutan en
kontroll från tillståndsmyndigheten uppenbarligen måste främja
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efterlevnaden lagens bestämmelser och i övrigt hållaävenav uppe
kvaliteten hos kreditupplysningsverksamheten. Departements-
chefen erinrade det i lagstiftning förekom tidsbe-attom annan
grânsningar liknande slag. Detta exemplifierades med affärs-av
bankernas oktrojer tiopå år.

Efter ändring i bankaktiebolagslagen augusti1987618 den len
1990 kvarstår inte längre tidsbegränsningen för aftärsbankemas
oktrojer.

Datainspektionen har med stöd kreditupplysningslagen möjlig-av
het under löpande tillståndsperiod ingripa kreditupplys-att ettom
ningsföretag åsidosätter bestämmelse i kreditupplysnings-någon
lagen eller föreskrift har meddelats med stöd lagen.en som av
Vidtar företaget inte rättelse tillfredsställandepå sätt kan tillståndet
återkallas. Datainspektionen har sini praxis dessaansett att
påtryckningsmedel i första hand bör användas. Omprövningen vid
tioårsperiodens har iutgång praktiken blivit formsak.en ren
Enligt vad utredningen har inhämtat från företrädare för datain-
spektionen kan tioårsgränsen olägenhet avskaffas.utan

Med hänsyn till vad har anförts föreslår utredningen attsom nu
tidsbegränsningen tillstånd till kreditupplysningsverksamhet tasav
bort. ñranleder ändring iDetta kreditupplysningslagen.4 §en

sammanhanget bör emellertid möjligheternaI till återkallelse av
tillstånd vidgas. Utredningen behandlar denna fråga i avsnitt.nästa
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Återkallelse7.3 tillståndav

Förslag Datainspektionen får möjlighet återkallaatt
tillstånd då förutsättningar för tillståndet inte längre före
ligger.

Datainspektionen kan för närvarande återkalla tillstånd endastett
då tillståndshavaren åsidosatt någon bestämmelse i kreditupplys-
ningslagen eller föreskrift meddelats med stöd lagen.somen av
Återkallelse kan alltså inte ske grund detpå inte längreattav
finns fog för antagandet verksamheten kommer bedrivas påatt att
det sakkunniga och omdömesgilla förutsättning försätt som var en
beviljandet tillståndet. Detta innebär datainspektionenattt.ex.av
inte har möjlighet återkalla kreditupplysningsföretagsatt ett
tillstånd då det sker sådana förändringar i företagsledningen att

inte kanlängre räkna med verksamheten kommeratt attman
bedrivas lämpligtpå sätt. En sådan möjlighet till återkallelseett
framstår liknandebehövlig. En möjlighet återkallaatt ettsom
tillstånd finns också i närliggande lagstiftning, inkassolagenex.
1974182.

På grund vad föreslår utredningen datainspektio-sagts attav ovan
får möjlighet återkalla tillstånd då förutsättningar föratt ettnen

tillståndet inte längre föreligger. föranlederDetta ändring i 17en
kreditupplysningslagen.§



SOU 199222 43

för7.4 Förbudet utländska företag att

bedrivakreditupplysningsverksamhet
i Sverige

förFörslag Förbudet utländska och utlandsägda rättssubjekt
bedriva kreditupplysningsverksamheti Sverige upphävs.att

Tillstånd bedriva kreditupplysningsverksamhet får enligt §4att
tredje stycket kreditupplysningslagen inte meddelas den skullesom
ha varit kontrollsubjekt enligt lagen 1982617 utländskaom
förvärv svenska företag företagsförvärvslagen,av m.m. om
lagen hade gällt efter den januari 1992. Med kontrollsubjekt1

bl.a. utländska och utlandsägda rättssubjekt, svenskaavses
aktiebolag utlärmingsförbehâll i bolagsordningen och svenskautan
handelsbolag, bolagsmännennågon kontrollsubjekt.ärom av

Enligt företagsförvärvslagen, upphörde gälla den januari1attsom
krävdes tillstånd regeringen1992, eller länsstyrelsen för att ettav

kontrollsubjekt skulle fâ förvärva bl.a. aktier och andelar i
vissinhemska bolag, när förvärvet hade omfattning. Tillstånd

kunde förvärvet inte stridaansågs väsentligtnågotmotges om
allmänt intresse. Ett huvudskäl för avskaffa lagenatt attvar
tillståndskravet i stridansågs stå EGs bestämmelsermot om
etableringsfrihet. den delI propositionen behandladeav som
frågan följdändringar i lagstiftning prop. 1991927lannanom

konstaterade departementschefens.24 även kreditupplysnings-att
kontrollsubjektlagens förbud för bedriva kreditupplysnings-att
strid med reglerverksamhet stod i EGs etableringsrätt. Iom

avvaktan kreditupplysningsutredningenspå redovisning sitt ut-av
redningsarbete avstod departementschefen emellertid från läggaatt
fram förslag till ändringnågot i kreditupplysningslagen.
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helt klart denmening framstår detutredningensEnligt attsom nu
EES-avtalets ochbestämmelse strideraktuella mottypen av

reglernadiskrirnineringsförbud ochallmännaRomfördragets mot
etableringsfrihet.om

Romför-såväl EES-avtalettillåter dockavseendenI vissa som
rättssubjekt. Särbe-utländskasärskild behandlingdraget aven

allmängrundas hänsyn tillsålunda ske då den påhandling får
då förbudetuppkommerordning, säkerhet och hälsa. Fråga om

kreditupplysningsverksamhet ibedrivautländska företagför att
angivna skälen. Såvitt gällerdeSverige kan motiveras nuav
frågan omedelbart besvarashälsa kanordning ochallmän

emellertid vid lagensSäkerhetsaspekten utgjordenekande.
för utländska rättssubjekt inteavgörande skäletdettillkomst att

i landet.kreditupplysningsverksamhet härtilläts bedriva

föreslog med hänsynkreditupplysningsutredningentidigareDen
skulleutländska företaginternationella handelsutbytetdettill att

Sverige såvitt gälldekreditupplysningsverksamhet ifå bedriva
utredningen så bordemenadeföretagsupplysningar. Däremot att

personupplysningar SOU 197279 s.104fallet beträffandevara
följandeanförde bl.f.. Man a.

kreditupplysningsföreta ökarutländskt inflytandeMed över en
det härinformationsmängd är rågarisken för den storaatt om

sådant läge finnsutanför landets kontroll. Ikan komma ett
bestämda syftetbearbetningar i dethinder föringa attt.ex.

känsliga förkan pâ-fram vissasortera personer som vara
därförsäkerhetssynpunkt torde dettryckningar. Från vara

minskar eller möjligtvidta åtgärderväsentligt att omsom
utländska intressenmöjligheterna förförhindrar att systema-

personinformation.insamla och lagratiskt

hearing medvidkonstaterade vidareUtredningen att enman
säkerhetsfunktioner visserligencivilaför militära ochföreträdare

privatpersoner ikreditupplysningaranvändningerfarit att omav
hittills kunnat beläggas,underrättelseverksamhet intefrämmande
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inte kunde frånbortse riskerna för detta i framtidaattmen man en
utveckling.

Vid remissbehandlingen flertalet remissinstanseransåg utred-att
ningens farhågor överdrivna prop. 1973155 5.46 ochvar
85 f.. Departementschefen delade emellertid utredningens upp-
fattning förbud borde införas. grund för sinSomatt ett upp-
fattning anförde han inte kunde utesluta denatt att storaman
mängd infomiation fanns lagrad i kreditupplysningsregistrensom
skulle kunna missbrukas för verksamheter riktade sig motsom
landets intressen. I fall kunde inte avvisa denvart man oro som

människormånga kände över omfattande material dematt ett om
lagrades hos utlandsdominerade företag. Departementschefen

dockansåg den uppdelning mellan olika slags kreditupplys-att
ningar utredningen hade förordat förenad med praktiskasom var
svårigheter och menade därför förbudet skulle omfattaatt
förmedling såväl företagsupplysningar personupplysningar.av som

Enligt utredningens mening kan det starkt ifrågasättas det harom
någon betydelse säkerhetssynpunkt tillär ägare ettur vem som
kreditupplysningsföretag. Om utländsk organisation skulle viljaen
anlita kreditupplysningsföretag för samla in uppgifterett att om
svenskar känsliga förår påtryckningar, kan detta görassom
oberoende ägarförhållandena i företaget. Organisationen harav
möjlighet kreditupplysningbegära avseende intressantaatt

hos svenskt kreditupplysningsföretag under falsktettpersoner
angivande anledningen till sin begäran. Vid kontakterna medav

Överföretaget kan organisationen företrädas bulvan. huvudav en
kan det diskuterade förbudet lätt kringgåstaget ettnu genom

bulvanförhållande.
Sammanfattningsvis utredningen förbudet utländskatt motanser
etablering inte kan inordnas under EES-avtalets och Romfor-
dragets tidigare nämnda särbehandlingmöjlighet utländskatill av
rättssubjekt. Det bör därför avskaffas.
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EES-anpassningen kräver i och för sig endast förbudet slopasatt
i förhållande till och EFTA-ländema. utredningens direktivEG- l
framhålls emellertid utredningen bör från den svenskautgå attatt

frånkreditupplysningsmarknaden bortsett anpassningen tilläven-
skall för utländska företag.EG öppnas-

företagsförvärvslagen avskaffades skedde detta utifrånNär
liberaliseringbedömningen reglerna utländskaatt en av om

förvärv skulle gälla globalt och inte i förhållande till endast en
Föredragande anförde i lagstift-viss krets länder. statsrådetav

ningsärendet det, med hänsyn till Sveriges åtaganden inomatt
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD,
inte fanns skäl behålla tillståndsförfarande för länder frånatt ett

förOECD-området. Eftersom väsentligt motiv bortett att ta
signalföretagsförvärvslagen önskan öka deatt attvar ge en om en

föredragandenutländska investeringarna i Sverige fanns det enligt
inte heller upprätthålla tillståndsförfarande för investe-skäl att ett
ringar från länder utanför OECD-området pr0p.19919271

f.21s.

önskemålen Sverigeöka de utländska investeringarna i börattom
tillmätas viss betydelse gäller iäven när det avgöra vad månatten

kreditupplysningsverksamhet tillåtasutländsk bör här i landet.
kreditupplysningsföretagBl.a. kan utlandsägda bereda mark för
iutländska investeringar Sverige.

kapitalliberaliseringsstadga ofReglerna i OECDzs Code Liberali-
Capital utländska direktin-sation of Movements innebär bl.a. att

vesteringar, investeringar för bildandet eller förvärvsom av
filialer eller dotterföretag, skall tillåtas varje medlemsstatav som
inte s.k. reservation till stadgan särskilt har förbehållitgenom en
sig begränsa kapitalöverföringar för sådant ändamål.rätt Haratt

viss kapitalrörelse liberaliserats i förhållande tillgångtypen av en
ieller flera medlemsstater liberaliseringen princip oåterkalle-ären

lig och skall gälla till förmån för alla OECD-stateLDärutöver
eftergäller enligt stadgan medlemsstaterna skall låtasträvaatt att
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alla liberaliseringar gälla lika i förhållande till alla medlemmar av
Internationella valutafonden, IMF. Det kan anmärkas deatt en av
reservationer kvar förstår Sveriges del gäller just utländsksom
etablering kreditupplysningsföretag.av

Inom för Uruguayrundan i GATT, Allmänna Frihandelsav-ramen
talet, förhandlingarpågår syftar till världsomspännandeettsom
frihandelsavtal för tjänster. Den preliminärt överenskomna
avtalstexten innehåller bestämmelse mest-gynnad-nations-en om
behandling, innebär etableringsrätt givitsatt t.ex. ettsom en som
visst land automatiskt skall gälla till förmån för alla andra
avtalsslutande länder.

Mot bakgrund vad anförts framstår det klart attav ettsom nu som
avskaffande förbudet för utländska företag bedriva kredit-attav
upplysningsverksamhet i Sverige inte bör begränsas till sigvare
EES-kretsen eller OECD-statema. En sak särskildaär attannan
lättnader kan medges viss krets länder, på grundvalen av av
harmonisering och ömsesidigt erkärmande regler bl.a.av om
tillsyn och verksamhetsbetingelser. En sådan ordning kommer,

framgår nästa avsnitt, föreslås för kreditinstitut frånattsom av
EES-länder. Detta förenligtär med såväl OECD-stadgan desom
regler vilka kan förutses komma ingå i multilateralt avtalatt ett

fri handel med tjänster.om

Utredningen föreslår alltså tillstånd bedriva kreditupplys-att att
ningsverksamhet skall kunna meddelas även för utländska och
utlandsägda rättssubjekt, d.v.s. kontrollsubjekten. Detta föranleder

ändring i kreditupplysningslagen.4 §en

De utländska kreditupplysningsföretag vill bedriva kreditupp-som
lysningsverksamhet i Sverige dettakan göra efter tillstånd från
datainspektionen och verksamheten kommer understå datain-att
spektionens tillsyn. Som nämnts kommer emellertid vissanyss
avvikande regler gälla för kreditinstitut från andra EES-länderatt
än Sverige. Dessa regler behandlas följandei avsnitt.
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från EES-ländernaKreditinstitut7.5

hemmahörande iFörslag EES-Företag är annatettsom
kreditinstitut får bedrivadär auktoriseratsland och somsom

tillståndkreditupplysningsverksamhet i Sverige utan av
hemlandsauktorisationen omfattardatainspektionen, när

sådan verksamhet.

sekundäratidigare finns inom den EG-rättennämntsSom en
för finansiella tjänster. Arbete pågår försärskild reglering

inarbeta dennafinansdepartementet mednärvarande inom att
bankrörelselagen 1987617 och i lag kredit-reglering i en ny om

skall deAvsikten den lagen ersättamarknadsbolag. är att senare
och finansbolag.hittillsvarande kreditaktiebolag Delagarna om

ikraft den januaribestämmelserna, träda 1993,1som avsesnya
bemärkelse i det förstakreditinstitut i dengår påut att som avses

från EES-ländema skallbanksamordningsdirektivet, avsnitt 5 .2se
stöd hemlands-få bedriva verksamhet i Sverige medrätt att av

kreditinstituten tillhandahål-gäller såväl dåauktorisationen. Detta
hemlandet cross-borderhandel då deler tjänster från som

få påbörjafilial här i landet. Kreditinstitutenetablerat avsesen
efter det anmälan skett enligtverksamheten i Sverige ettatt

artiklarna ochi överenstämmelse med 19 20procedurförfarande
banksamordningsdirektivet.i det andra

EES-ländemaför kreditinstitut frånVad rätt attsagtsnu om
kreditupplysnings-bedriva verksamhet i Sverige gäller även

omfattas denverksamhetverksamhet, eftersom denna typ av av
banksam-förteckningen fogats till andratidigare nämnda som

ordningsdirektivet bilaga 1.se

auktori-hemma i EES-land ochkreditinstitut hörEtt ett varssom
kreditupplysnings-omfattar bedrivasation i hemlandet rått att
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verksamhet kommer alltså kunna bedriva sådan verksamhetatt
hemlandsauktorisationen.i Sverige med stöd Sådanaäven av

kreditinstitutbör således undantas från kreditupplysningslagens be-
stämmelser datainspektionens tillstånd till verksamheten. Enom

detta kan lämpligen in i § kreditupplysningslagenerinran 3tasom
till kommande regleringen i bankrörel-hänvisning dengenom en
kreditmarknadsbolag.selagen och lagen om

för tillsynen den verksamhet bedrivsöverAnsvaret som av
kreditinstitut från EES-ländema åvilar, tidigare nämnts sesom
avsnitt i första hand tillsynsmyndigheteni hemlandet. Regler5.2,

kommer inarbetas i bankrörelselagen ochdetta innehåll attav
kreditmarknadsbolag. Hemlandets tillsynsansvarlagen om avses

kreditupplysningsverksamhet undergälla kreditinstitutensäven
förutsättning auktorisationen omfattar sådan verksamhet.att

kreditupplysningslagens reglerdå i vad månFrågan är om
gälla förkreditupplysningsverksamhet kommerbedrivande attav

bedriver sådankreditinstitut från EES-området då deutländska
Sverige.verksamhet i

banksamordningsdirektivet framgår dåartikel i andra19.4Av att,
ikreditinstitut etablerar filial, behörig myndighetett en en

möjlighet under vilka villkor, motiveradevårdlandet har att ange
till det allmännas bästa verksamheten får bedrivas.hänsynav

vidtaartikel 21.5 i direktiv sågs värdland kanI att ettsamma
erforderliga åtgärder för hindra eller bestraffa överträdelseratt

territorium föreskrifter utfärdats i det allfinnasinom sitt av som
intresse.

bygger kreditinstitutciterade artiklarna på tankenDe att ett
föreskrifternasitt hemlands lagar och i sin auktorisationförutom

följa uppställts i vårdlandet.kan skyldigt villkoräven att somvara
föranledd det allmännas bästa ellerRegleringen skall avvara

i det allmännas intresse.utfärdad
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verksamhetens be-Kreditupplysningslagens regler angående
medborgarnasdrivande framför allt sikteS-14 §§ på atttar

informationintegritet skall skyddas och medborgarna skall fåatt
lagras dem.vilka uppgifter och lämnas Medutsom omom

till syftet med reglerna bör det kunna krävas kreditinsti-hänsyn att
från EES-länder följer dem de bedriver kreditupp-andra närtuten

lysningsverksamhet här i landet.

i sammanhanget det vilket i EG-landetintresse är sätt påAv man
kreditupplys-Danmark har reglerat bankernas pengeinstituttemes

avsnitt Enligt har erfaritningsverksamhet 6. vad utredningense
underkastad dansk lagstiftning detdenna verksamhetär oavsett om

fråga dansk eller utländsk bank. Bankerna kanär avom en en
Registertilsynet åläggas vidta rättelse felaktiga kreditupplys-att av
ningar och vid överträdelse lagstiftningen dömas till böter.av

Utredningen alltså alla utländska kreditinstitut i principattanser
kreditupplysningslagensbör underkastade allmänna regler dåvara

de bedriver kreditupplysningsverksamhet Sverige. vissi En
kompetenskonflikt mellan datainspektionen och tillsynsmyndig-
heten i hemlandet kan då uppkomma. tänkas bli falletDetta kan

då kreditupplysningsverksamheten bedrivs sådantpå sättt.ex. ett
medborgarnas personliga integritet för kränkningar ellerutsättsatt

då den omfrågas inte får föreskriven information i sambandsom
med detta. En kompetenskonflikt kan också uppkomma detnär år
fråga åstadkomma rättelse felaktiga upplysningar.attom av

Dessa gränsdragningsproblem beträffande tillsynsansvaret kan på
grund kopplingen till andra länders regelsystem inte lösasav
ensidigt lagstiftningsåtgärderi Sverige. Utredningen utgårgenom
från svårigheterna kan bemästras i takt med framtidaatt ettatt
samarbete mellan tillsynsmyndighetemai de olika EES-ländema

fram.växer

En fråga ställning till i detta sammanhang huruvidaäratt taannan
de aktuella utländska kreditinstituten skall ingå i frikretsen i §1
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kreditupplysningslagen eller ej. omfattar,Lagen tidigaresom
intenämnts, kreditupplysningar förmedlas inom denna krets.som

Till frikretsen hör enligt uppräkning i paragrafen Sverigesen
riksbank, Sveriges investeringsbank och sådana kreditinrättningar

föreller kreditupplysningsverksanihet inrättade företag stårsom
under Finansinspektionens tillsyn med undantag för finansbolagen.

dag omfattarl kretsen alltså alla banker driver verksamhet isom
Sverige kreditaktiebolag, hypoteksinstitut och UC.samt

I sammanhanget bör uppmärksammas utländska banker sedanatt
den augusti har1 1990 rätt efter auktorisation från finansin-att
spektionen inrätta filialer här i landet. Sådana filialer understår
finansinspektionens tillsyn och inkluderas därmed i frikretsen.
Sedan den augusti 1991 har andra1 även utländska finansierings-
företag efter auktorisationrätt Finansinspektionen etableraatt av
sig här enligt lagen finansbolag.1988606 Sådana finansie-om
ringsföretag betraktas enligt lagen finansbolag och omfattassom
därmed inte frikretsen.av

Då kreditinstituten från fårEES-länderna möjlighet bedrivaatt
kreditupplysningsverksamhet med stöd herrilandsauktorisationav
kommer tillsynen, tidigare nämnts, i första hand åvila till-attsom
synsmyndigheten i henilandet. förhållandetDet dessa kreditin-att
stitut i första hand under henilandstillsynstår och inte under
tillsyn Finansinspektionen detgör tveksamt de, medav om
lagtextens nuvarande utfomining, blir inkluderade i frikretsen. Det
andra banksamordningsdirektivet innehåller emellertid bestämmel-

värdlandsmyndigheter rätt direkt ingripaatt motser som ger
osund verksamhet. i Sverige etableradEn filial till utländsktett

utsträckningkreditinstitut får i viss stå under finansin-anses
spektionens övervakningentillsyn, även primärt utövas frånom
hemlandet. det sig främmandeDäremot utländsktter att ett
kreditinstitut inte har något etableringsställe i Sverige skullesom
hamna under svensk tillsyn, bedrivna verksamhetenän den fårom
kontrolleras och beivras lokalt.
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alltså bedömningen det gällerUtredningen gör när häratt,
kreditinstitut från EES-områdetetablerade filialer till bedriversom

verksamhet med stöd sin hemlandsauktorisation, filialema fårav
under Finansinspektionens tillsyn sådant destå sätt attanses

enligt kreditupplysningslagens nuvarande lydelse blir inkluderade
befogati frikretsen. Ett synsätt är i fråga kreditinstitutmotsatt om

cross-border-verksamhet ibara bedriver Sverige. För attsom
dessa kreditinstitut skall omfattas frikretsen torde alltsådetav
krävas lagändring.en

i förstaEnligt den definition det banksamordnings-som ges
direktivet omfattar begreppet kreditinstitut alla institut vars
verksamhet består i låna medel från allmänheten och lämnaatt
kredit i räkning. Under begreppet kreditinstitut faller därmedegen
också sådana företag de svenska ñnansbolagen.motsvararsom

den nuvarande beträffandeFrågan är då undantagsregelnom
ñnansbolag bör gälla för utländska liksom förde de svenska- -
finansbolagen, utanför frikretsen.de hållsså att

Enligt utredningens mening kan det starkt ifrågasättas detom
fortfarande finns anledning det gäller frikretsen,när draatt, en

finansbolagmellan och andra kreditinstitut angåendegräns skälen
för den nuvarande ordningen, 198081 f.. Under10 s.44se prop.
utredningsarbetet har det framkommit de finansbolagensvenskaatt
har starkt intresse bli inkluderade i frikretsen och alltsåett attav
jämställas med bankerna. Den nuvarande ordningen har, detanses
från finansbolagshåll, negativa konsekvenser konkurrenssyn-ur
punkt. Motsvarande synpunkter har anförts näringsfrihetsom-av
budsmannen.

Till detta kommer tidigare arbete pågår inomatt, angetts,som
finansdepartementet med utarbetande lag kreditmark-av en ny om
nadsbolag skall ersätta de nuvarande lagarna kreditaktie-som om
bolag och finansbolag. Avsikten företagstypär härige-att en ny

skall tillskapas kommer ersätta de nuvarande finans-attnom som
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uppenbarligenförsvårarkreditaktiebolagen. Dettaochbolagen en
finansbolagen.särbehandling av

bestämmel-motiveradeskreditupplysningslagenVid tillkomsten av
relativt fritt kunnaintressebankernasfrikrets attavavsen om en

förriskensamtidigtsinsemellanupplysningarförmedla som
1973155litenframstod prop.integritetskrânkningar s.som

följabankerna harbanksekretessregler124 f.. De attsomom
betraktasfortfarande fårintegritetskrånkningförriskenmedför att

frnansbolagssekretessengällandekan görasringa. Det attsom
förträdsintegritetsintressenaför integarantiermedför attsamma

nar.

såväl EES-svenskakreditinstitutallaemellertidOm som-
bli frågakan detomfattas frikretsenskalli övrigtanknutna av-

svenska kreditupp-vidgning kretsen. Denoväsentlig avom en
härigenom ibegränsasskyddsreglerolikalysningslagens motsva-

rande mån.

förutsättnings-anledningfinns detmeningEnligt utredningens att
börutvidga frikretsenföri ställetintelöst pröva attom man --

frikretsenavskaffandemed frikrets. Ettavskaffa systemet aven
emellertidförutsätterutformningdessförändringeller aven

ställningstagande i dennadefinitivtöverväganden.ingående Ett
itillgång tillinte harutredningenunderlagfråga kräver ett som

behandlasfår alltsåutredningsarbetet. Frågantidiga skededetta av
betänkande.kommandeinärmare ett

tagitutredningen harlämpligt innankan inteDet attanses -
vidgaskall behållashuvudfrikretsen överställning till tagetom -

svenskainkludera deden kommeromfattning, såfrikretsens attatt
från EES-kreditinstitututländskaoch sådanafrnansbolagen
heller börfrnansbolag. Intebetraktaområdet är att somsom

liknandebanker ochsådanaomfattavidgas tillkretsen attnu
iverksamhet härbedriverEES-områdetfrånkreditinstitut som

cross-border-handel.vialandet endast
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Utredningen förordar alltså frikretsens omfattning tills vidareatt
behålls oförändrad.

7.6 Kostnadsaspekter

Avskaffandet behovsprövningen och tioårsgrânsen för tillståndav
medför minskning datainspektionens arbetsbelastning. Dennaen av
minskning blir dock marginell. Möjligheten för utländska företag

bedriva kreditupplysningsverksamhetatt i Sverige kommer
däremot medföra något ökad arbetsbelastningatt för datain-en
spektionen tillstånds- och tillsynsverksamhetenatt ökas.genom
Ökningen arbetsbelastningen blir beroende hur mångaav av
utländska företag kommer söka sig till den svenskaattsom
marknaden. Detta antal kan inte förutsägas.
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Specialmotivering8

1§

Utredningenfrikretsen.den s.k.stycke talarandraParagrafens om
medbeträffandeändringarsakliga systemetnågraföreslår inte nu
görsavsnitt 7.5. Däremotomfattning seeller frikretsensfrikrets

i lagtexten.justeringarsmärrenågra

Nord-förvärvades år 1989investeringsbank ABSveriges av
till SIBlades öververksamhetbolagetsdelvissbanken. En av

septemberändrades denfirma 1InvesteringsbankensAB.Invest
till Nord-ochFöretagskredit AB ärtill PK ettår senaresamma

Företagskredit AB.banken

deuppräkningeninvesteringsbank AB utgårSveriges avurnu
i frikretsen.ingårkreditinstitut som

Finansinspektionensanledningmed1991936lagenGenom av
elleri lagbestämmelserföreskrivitsharinrättande att arman

Finansinspektionen.skallbankinspektionenförfattning avseom
härmed.överensstämmelseiParagrafen ändras

denjuli 1988finansbolag den 1ersatte1988606Lagen om
till denHänvisningenämne.igällande lagentidigare samma
tillhänvisning 8 §bytasvidaretillslagen börtidigare ut mot en

fmansbolag.gällande lageni den omnu
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Som tidigare nämnts avsnitt 7.5 inompågår finansdepartementet
arbete med lag kreditmarknadsbolag förväntas trädaen ny om som
i kraft samtidigt med de aktuella ändringarna i kreditupplys-nu
ningslagen. Avsikten är denna lag skall ersätta deatt gällandenu
lagarna finansbolag och kreditaktiebolag. Det diskuteradeom nu
lagrummet torde få justeras ytterligare med hänsyn till innehållet
i den avsedda lagen kreditmarknadsbolag. Utredningen harom
emellertid inte underlag för ställning till hur lagtextenatt ta inu
den delen bör utformas.

3§

Genom ändring i 4 § kreditupplysningslagen avskaffas förbudeten
fir utländska och utlandsägda rättssubj ekt bedriva kreditupplys-att
ningsverksamhet i Sverige. Dessa rättssubjekt fär efter haatt
erhållit datainspektionens tillstånd bedriva sådan verksamhet här

Ändringeni landet. kommenteras närmare i specialmotiveringen
till 4

Ändringen medför även utländska kreditinstitut fåratt möjlighet
bedriva kreditupplysningsverksamhetatt här i landet. Som

framgått den allmänna motiveringen se avsnitt 7.5 börav
emellertid sådan verksamhet inte kräva datainspektionens tillstånd,

kreditinstitutet hemmahörandeär i EES-landom änett annat
Sverige och där har fått auktorisation bedriva kreditupplys-att
ningsverksamhet.

I andra stycke iett 3 § kreditupplysningslagennytt erinras attom
det i bankrörelselagen och i den kommande lagen kredit-om
marknadsbolag finns bestämmelser innebär vissa utländskaattsom
kreditinstitut får bedriva kreditupplysningsverksamhet utan
datainspektionens tillstånd.

Avsikten är det i bankrörelselagenatt och lagen kredit-om
marknadsbolag skall finnas bestämmelser de utländskaattom
kreditinstitut har säte inom EES-området efter anmålninettsom gs-



SOU 199222 57

förfarande skall kunna bedriva verksamhet i Sverige. Anmälnings-
förfarandet kommer stå i överensstämmelse med detatt pro-
cedurförfarande föreskrivs i andra banksamordningsdirekti-som

kreditinstitut skall kunna påbörja sin verksamhetEttvet. genom
filial här i landet eftertvå månader det finansinspektionenatt
erhållit underrättelse från behörig myndighet i kreditinstitutetsen
hemland. Underrättelsen skall bl.a. innehålla verksamhetsplanen
och information vilka verksamheter kreditinstitutets hemlands-om
auktorisation omfattar. kreditinstitutetDå erbjuda ochattavser
tillhandahålla tjänster från hemlandet gränsöverskridande tjänster
kommer detta kunna ske direkt efter det ñnansinspektionenatt att
från behörig myndighet i hemlandet mottagit underrättelseen om

kreditinstitutet i hemlandet har auktorisation bedriva denatt att
aktuella verksamhet.typen av

kreditinstitutEtt bedriver kreditupplysningsverksamhet isom
Sverige primärtstår under tillsyn tillsynsmyndigheten iav
hemlandet se avsnitt 7.5.

frånBortsett vad har tillstånd och tillsyn deärsagtssom nu om
utländska kreditinstituten skyldiga i sin kreditupplysnings-att
verksamhet följa kreditupplysningslagens regler. Det innebär bl.a.

bestämmelserna i 5-14 kreditupplysningslagen§§ blir gällandeatt
för verksamhetens bedrivande.

4§

de skälPå har anförts i den allmänna motiveringen avsnittsesom
avskaffas7.1 datainspektionens nuvarande behovsprövning vid

meddelande tillstånd till kreditupplysningsverksamhet. Dettaav
medför datainspektionen fortsättningsvis vid meddelandeatt av
tillstånd endast har beakta kreditupplysningsverksamhetenatt om

bli bedrivenkan sakkunnigt och omdömesgilltpå sätt.antas ett

Regeln tillstånd får beviljas för tid högst tio i sänderåratt en av
avskaffas. Tillstånd skall alltså meddelas gälla tills vidare.att
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Ändringen motiveringen avsnitthar motiverats i den allmänna se
7.2.

allmänna motiveringen avsnitt 7.4utvecklats i den seSom
förbudet för utländska rättssubjektföreslår utredningen att att

kreditupplysningsverksamhet i Sverige avskaffas. Dettabedriva
fysiska och utländska eller utlands-medför utländskaatt personer

kan få bedriva kreditupplysningsverksam-ägda juridiska personer
efterfår dock i princip ske endast tillståndhet i Sverige. Detta

denna huvudregel gäller, tidigarefrån datainspektionen. Från som
från andra EES-länderundantaget kreditinstitut ännämnts, att

hemlandsauktorisation har bedrivaSverige enligt sin rätt attsom
kreditupplysningsverksamhet inte behöver datainspektionens

verksamhet.tillstånd till sådan

kreditupplysningsföretag kan bedriva kreditupplys-utländsktEtt
kan erbjudaningsverksamhet i Sverige olika sätt. Företagetpå

från driftställe här i landet etable-kreditupplysningstjänster ett
etableringsställe utomlands cross-borderellerring eller från ett

företags etablering kangränsöverskridande tjänst. utländsktEtt
filialantingen dotterbolag ellerske ett genom engenom .

i landet sker detta enligt svenskdotterbolag etableras härDå ett
kreditupplysningsverksamhet gällerlagstiftning. För dotterbolagets

kreditupplysningslagens regler helt och hållet.

Även sigkreditupplysningsföretag etablerar härutländsktnär ett
kreditupplysningslagensfilial gälleri landet öppnaatt engenom

företaget i sitt hemlandfallet ärregler fullt Så är ävenut. om
omfattar ñlialverksamheten ochbestämmelserunderkastat som

kreditupplysningslagens regler.den svenska Attmotsvararsom
tillsyn myndighet ii Sverige underñlialverksamheten står av en

medför inte hellerhemland någonkreditupplysningsföretagets
skillnad i avseende.detta
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Beträffande företags filialverksamhetutländska kan erinras attom
lagts fram förslagdet nyligen till lag utländska filialerom m.m.

19919288. Avsikten den juliprop. är denna lag 1992 skall1att
den gällande lagen 1968555 för utlänning ochersätta rättnu om

företagutländskt idka näring här i riket. Härigenom upphöratt
till delen den speciella prövningstörsta utländska medborgareav
och utländska företag för närvarande äger Vissasom rum.
bestämmelser formerna för näringsverksamhet bedrivs iom som
Sverige utländska företag och utomlands bosatta utländskaav

överförsmedborgare dock till den lagen. Här kan särskiltnya
filialerreglerna skall registreras hosnämnas ochatt patent-om

registreringsverket det skall finnas föreståndare isamt att en
Sverige, utomlands bosatt utlänning bedriver verksamhetom en
här. Lagen blir också tillämplig för de utländska kreditupplys-
ningsföretag önskar etablera sig i Sverige.som

Vid sidan den kreditupplysningsverksamhet kommer attav som
bedrivas här etablerade utländska företag kan utländsk kredit-av
upplysningsverksamhet, bli aktuellnämnts, ävensom ovan genom

utomlands etablerat företag erbjuder kreditupplysnings-ettatt
tjänster i Sverige. sådan verksamhet blirEn då förenad med ett
tillfälligt gränsöverskridande. Den erbjuder tjänsten kan isom
samband imed detta vistas kortare tid Sverige. kanMan ocksåen
tänka sig varianten gränsöverskridande tjänst tillhandahållsatt en

tjänsteni Sverige den tillhandahåller besöker landet.utan att som
Förutsättningen för kreditupplysningslagens regler skall bliatt
tillämpliga i dessa fall det kan kreditupplysnings-är att attanses
verksamheten bedrivs här i landet. Denna bedömning kan tänkas

bakgrundkomma innebära problem den tekniskaatt mot av
utvecklingen. exempel kan situationenSom utomlandsatt ettanges

kreditupplysningarbeläget företag tillhandahåller via terrninalskri-
vilken verksamheti Sverige. Frågor i värdlandettvare om som

i EG- och EES-rättslig bemärkelse skall gräns-anses som en
överskridande tjänst kan inte lösningsin svenskgenom
lagstiftning. Detta får ske den successivtpraxis växergenom som
fram på dessa områden.



60 SOU 199222

Vanligtvis bör det dock inte vålla problem fastställanågra att om
gränsöverskridande tjänst föreligger. Erfarenheterna från Dan-en

mark talar för det praktiken vanligaste falletse avsnitt 6 i bliratt
utländskt företag bedriver kreditupplysningsverksamhet iatt som

Sverige etablerar sigockså här.

kan erinras kreditupplysning fall,Det när lämnas i enstakaattom,
detta inte faller under kreditupplysningslagen första stycket.1 §

innebär enstakaDet även gränsöverskridande tjänster falleratt
utanför lagen.

17§

framgått denSom allmänna motiveringen avsnitt börse 7.3av
datainspektionen få möjlighet återkalla tillstånd då förutsätt-att ett
ningarna för tillståndet inte längre eller,medkvarstår andra ord,
då det inte längre finns anledning tillståndshavarenanta att
kommer bedriva verksamheten sakkunnigt och omdömes-påatt ett
gillt ändring i paragrafen får datainspektionensätt. Genom en en
sådan möjlighet till återkallelse.
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Bilaga 1

Utdrag ur
RÅDETS ANDRA DIREKTIV

den 15 december 1989 samordning lagar och andraav om av
författningar rätten och driva verksamhet i kreditin-att startaom
stitut, med ändring direktiv 77780EEG 89646EEGsamt av

Artikel 13

förl tillsynAnsvaret över kreditinstitut, innefattande tillsyn
över verksamheter bedrivs i enlighet med artikel 18,som
skall åvila hernlåndemas behöriga myndigheter, i den mån
behörighet för värdlândemas myndigheter inte följer be-av
ståmmelser i detta direktiv.

Hemländemas2 behöriga myndigheter skall kräva varjeatt
kreditinstitut tillämpar sunda rutiner för administration,
redovisning och erforderlig intern kontroll.

3 Vad sägs i punkterna och skalll 2 inte hinderutgörasom
för koncembaserad tillsyn i enlighet med direktiv 83350
EEG.

Artikel 15

Om kreditinstitut,1 auktoriserat i medlemsstat, driverett en
verksamhet filial i medlemsstat, skallgenom en annan
vårdlandet hemlandets behöriga myndigheter rätt att,ge
efter underrättelse till vârdlandets behöriga myndigheter,
självständigt eller särskilt utsedda utföragenom personer
inspektion på platsen, för skaffa sig sådan infomiationatt

i artikel i7.1 direktiv 77780EEG.som avses
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myndigheter får också, fir kontrollHernlandets behöriga2
filialer, tillämpa de andra förfarandennågot av somav

i artikel 5.4 i direktiv 83350EEG.avses

skall inte hinder för värdlandetsartikel utgöra3 Denna
tillsynsansvarbehöriga myndigheter för fullgörandeatt, av

filialerdetta direktiv, utföra inspektion platsenenligt på av
territoriet.etablerade detpå egna

Artikel 17

skall för deras behöriga myndig-Medlemsstaterna attsvara
heter kan besluta och vidta de åtgärder och sanktioner som

författningarför överträdelser lagar och andrabehövs att av
kreditinstitut skall upphöra. Sådana åtgärderverksamhet iom

kreditinstituten ochoch sanktioner skall kunna riktas mot mot
inflytande i instituten. Vaddem har bestämmandeett somsom

skall påverka förfaranden för återkallelseintesagtsnu av
straffrättsligauktorisationer, inte heller tillämpning lag.av

Artikel 18 punkt 1

Medlemsstaterna skall för de verksamheter1 attsvara som
bedrivas inom territorieti bilagan får det såanges egna

etableringi artiklarna 19-21, antingensägs genom avsom
filial eller direkt tillhandahållande tjänster,av aven genom

kreditinstitut auktoriserat och underkastatvarje ärsom
behöriga myndigheter i medlemsstat itillsyn av en annan

förutsattenlighet med detta direktiv, verksamheternaatt
omfattas auktorisationen.av

Artikel 19

kreditinstitut önskar etablera filialEtt pål ensom en annan
medlemsstats territorium skall underrätta hemlandets
behöriga myndigheter därom.
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föreskriva skyldighet för varjeMedlemsstaterna skall2
i med-kreditinstitut, etablera filialönskar en annansom en

punkt lämnalemsstat, vid underrättelse enligt latt upp-
gifter följandeom

etableringenmedlemsstat territorium ske;den på avsesvars

filialens tilltänktaverksamhetsplan bl.a.angeren som
organisationsstruktur;affärsverksamhet och

handlingar skall finnasadress i värdmedlemsstaten dären
tillgängliga;

skall för filialensde had på ansvaretpersoner somnamnen
ledning.

anledningfall då de behöriga myndigheterna harI andra än
kreditinstitutens administrativa struktur ellerifrågasättaatt

myndigheterna, med beaktandefinansiella situation, skall
inom månader frånde tilltänkta verksamheterna, treav
punkt översända denmottagande underrättelse enligt 2av

till värdlandets behöriga myndig-erhållna informationen
det berörda institutet.heter och underrätta

behöriga myndigheter skall också lämnaHemlandets
storleken kreditinstitutets kapitalbas ochuppgift avom

i awaktan vidare harmonise-kapitaltåckningsgrad påsamt,
uppgift vilka för inlåningsskyddring, lämna systemom

filialens insättare.skydd åtsom ger

behörigahemlandets myndigheterfall då vägrarI att
punkt Omnämnda informationen tilli 2översända den

härförskall skälenvärdlandets behöriga myndigheter,
inom månaderlämnas till det berörda kreditinstitutet tre

föreligger. Enfrån det fullständig information vägranatt
lämnaunderlåtenhetöversända information eller attatt
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prövningbesked skall kunna göras till föremål för av
domstol i hemlandet.

filial till kreditinstitut sin verksamhet4 Innan inlederetten
behöriga inomskall vårdlandets myndigheter två månader

från det underrättelse enligt punkt erhållits förbereda3att
tillsyn kreditinstituteti enlighet med artikel och,21av om

erfordras, under vilka villkor, motiveradeså ange av
hänsyn till det allmännas bästa, verksamheterna får be-
drivas i värdlandet.

5 Efter underrättelse från värdlandets behöriga myndigheter
eller, i fall den i punkt angivna fristen löpt4 ut utan att

frånnågon underrättelse erhållits myndigheterna, får
filialen etableras inledaoch sin verksamhet.

förändringar6 Om sker i avseende uppgivits inågot som en
underrättelse enligt punkt föränd-2 eller ellerc om
ringar sker i det för inlåningsskydd isystem som avses
punkt skall kreditinstitutet skriftligen underrätta behöriga
myndigheter i hemlandet och värdlandet. Underrättelse
skall lämnas minst månad innan förändringen sker, såen

blir för hemlandetsdet möjligt behöriga myndigheteratt att
fatta beslut enligt punkt och för värdlandets behöriga3

anledningmyndigheter i förändringen fatta beslutatt av
enligt punkt 4.

Artikel 20

kreditinstitut för första önskar utnyttjaEtt gångenl som
fritt tillhandahållandeinom för tjäns-rätten att, avramen

driva verksamhet medlemsstats territo-påter, en annan
rium, skall hemlandets behöriga myndigheterunderrätta om
vilka de i bilagan verksamheternaupptagna somav

bedriva.institutet attavser
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myndigheter skall inom månadHemlandets behöriga2 en
mottagits,underrättelse enligt punkt över-från det 1att

myndigheter.vârdlandets behörigasända underråttelsen till

Artikel 21

ändamål förskriva skyldig-får för statistiskaVärdländema1
kreditinstitut har filialer påhet för alla staternassom

behöriga myndigheterterritorium till värdländemasatt
i dessaverksamhetenperiodiskalämna rapporter om

vârdländer.

artikel ochåligganden enligt 14.2 14.3Vid fullgörande av
för filialer tillföreskriva skyldighetfår värdlåndema

lämnakreditinstitut från andra medlemsstater att samma
inhemska kreditin-ändamålet krävsinformation för avsom

stitut.

behöriga myndigheter finnervärdlands2 Om att ettett
tillhandahåller tjänsterfilial ellerinstitut, har somensom

föreskrifterefterlever deterritorium, inteinom värdlandets
dettabeståmmelsema ianledningutfärdats i avsom

för behörigabefogenheter värdlandetsangåendedirektiv
institutetmyndigheter föreläggadessamyndigheter, skall

vidta rättelse.att

vidta erforderligaunderlåterberörda institutetdet3 Om att
vårdlandets behöriga myndig-skallför rättelse,åtgärder

hemlandets behöriga myndigheter. Hem-heter underrätta
skallmyndigheter vidta allabehörigalandets snarast

institutet skall åstadkommaåtgärder förerforderliga att
till värdlandets behörigaUnderrättelse skall skerättelse.

vidtas.myndigheter vilka åtgärder somom

vidtagits hemlandetinstitutet, de åtgärderOm4 trots avsom
otillräckligasigvisarberoende sådana åtgärdereller att
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genomföras i den ifrågavarande medlemsm-eller inte kan
överträda i värdlandet gällande lagreglerfortsätter attten,

får värdlandet, efter ha underrättati punkt attsom avses
myndigheter, vidta erforderligahemlandets behöriga

bestraffaåtgärder för hindra eller vidare överträdelseratt
nödvändigt, hindra institutetoch, i den det år göramån att

åtaganden inom det territoriet. Medlemsstaternanya egna
tillse delgivning ske inom deras territorierskall kanatt av

för genomförandesådana handlingar nödvändigaärsom av
åtgärder kreditinstitut.mot

förskall inte påverka möjligheternaDet sagts ettsom nu
värdland vidta erforderliga åtgärder för hindra ellerattatt

förskrifterbestraffa överträdelser inom sitt territorium av
utfärdats i det allmännas intresse. Sådana åtgärdersom

innefatta förskall kunna hinder institut göraatt nya
åtaganden inom värdlandets territorium.

vidtagits med stöd punkterna ochVarje åtgärd 4som av
5 och innebär påföljder för eller inskränkningarovan som
i tillhandahålla tjänster väl befogadrätten måsteatt vara

till berörda institut. Varje sådan åtgärdoch skall lämnas
skall kunna till föremål för prövning domstol igöras av
den myndigheter beslutat åtgärden.medlemsstat vars om

föreskrivsåtgärder vidtas i den ordning iInnan som
punkterna får värdlandets behöriga myndigheter i2-4,
brådskande fall interimistiskt vidta de åtgärder ärsom
nödvändiga till skydd för insättare, investerare och andra

tjänster. Kommissionen och de andra med-mottagare av
lemsstaternas behöriga myndigheter skall underrättas om
sådana åtgärder det kanså ske.snart

Kommissionen får, efter hörande berörda medlernssta-av
behöriga myndigheter, besluta den ifrågavarandeattters
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medlemsstaten skall ändra eller återkalla åtgärder som nu
sagts.

8 Värdländema får befogenheterutöva givits dem enligtsom
detta direktiv vidta erforderliga åtgärder föratt attgenom
hindra eller bestraffa överträdelser inom deras territorier.
Sådana åtgärder skall kunna innefatta förbud för institut att
göra åtaganden inom vederbörande värdlands territo-nya
num.

Om auktorisation9 återkallas skall underrättelse däromen
ske till värdlandet, skall vidta erforderliga åtgärder försom

hindra berörda institut göra âtganden inom detatt att nya
territoriet och för skydda insättamas intressen.attegna

Kommissionen skall tillställaår den rådgivandevartannat
bankrörelsekommittén sådana fall.rapporten om

Medlemsstaterna skall10 underrätta kommissionen antaletom
och de fall i vilka underrättelse vägrats enligtarten av
artikel och i vilka fall19 åtgärder har vidtagits med stöd av
punkt Kommissionen4 skall tillställaårvartannatovan.
den rådgivande bankrörelsekommittén rapporten om
sådana fall.

Denna artikel skall till del11 någon hindra kreditinstitut
med huvudkontor i medlemsstat från mark-atten annan
nadsföra sina tjänster med anlitande alla tillgängligaav
media i ivårdlandet, detta överensstämmelse med be-
stämmelser angående formen innehålletoch i sådan reklam
vilka antagits i det allmännas intresse.
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Förteckning verksamheter skall föremål föröver som vara
ömsesidigt erkännande

Mottagande insättningar ochl andra återbetalbara medel frånav
allmänheten
Utläning l
Finansiell leasing
Betalningsfönnedling
Utställande och administration betalningsmedel kre-t.ex.av
ditkort, resecheckar och bankväxlar
Garantiförbindelser och ställande säkerhetav
Handel för eller kunders räkning medegen

penningmarknadsinstrument checkar,a växlar, depåbevis
m.m.
b utländsk valuta

finansiella terminer och optionerc
d valuta- och ränteinstrument

överlåtbara värdepappere
iMedverkan vårdepappersemissioner och tillhandahållande av

tjänster i samband därmed
Rådgivning till företag angående kapitalstruktur, industriell
strategi och liknande angelägenheter tjänster knutna tillsamt
fusioner företagsförvärvoch

10 Penningmarknadsmälcling
Portföljförvaltningll och -rådgivning
Förvaring förvaltning12 och värdepapperav
Kreditupplysningstjänster13
Bankfackstjänster14

omfattande blandl annat
konsumentkrediter
hypotekskrediter
factoring, med eller utan regress
finansiering handelskrediterav
inklusive f0rfaiting
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Bilaga 2

Särskilt Tom Ekelundyttrande expertenav

har uppfattning utredaren, det gäller fråganän närJag en annan
den s.k. frikretsen.om

Utredaren föreslår förbudet för utländska kontrollsubjekt attatt
i Sverige avskaffas ochbedriva kreditupplysningsverksamhet att

EES-land därföretag hemmahörande i ochär ett annat somsom
kreditinstitut får bedriva kreditupplysnings-auktoriserats som

tillstånd datainspektionen,verksamhet i Sverige närutan av
omfattar sådanhemlandsauktorisationen verksamhet.

innebär emellertid olika slag kreditinsti-Utredarens förslag att av
sidan, och fmansbolag, andra sidan, frånbanker, ååtut, t.ex. ena
verksamhetsförutsättningar kreditupp-EES-länderna får olika om

Sverige i filial. Bankñlialenlysningsverksamhet bedrivs i kommer
finansbolagsfilialen tillhöra frikretsen.till skillnad från att

jaghärtill kan inte ansluta mig till den lösningMed hänsyn tagen
filialformernabådautredaren skall kunnavalt attutan anser

tillhöra frikretsen.

Även förandra omständigheter talar ñnansbolgen bör tillhöraatt
frikretsen.

beviljade blanco-UC har nyligen tagit bruk överi dels registerett
fmansbolag, dels registeroch borgenskrediter bankerhos och ett
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misskötta bankkrediteröver i allmänhet, omfattande såväl fysiska
juridiska Uppgifter sistnämnda register fårsom personer. ur

lämnas endast till banker, medan de nämnda registren i övrigtnu
hålls tillgängliga för såväl banker fmansbolag.som

Esselte Soliditet AB Soliditet har erhållit regeringens tillstånd att
från UC och kreditinstitut står under Finansinspektionenssom
tillsyn inhämta uppgifter beviljade krediter, missbrukom av
checkkrediter och personkonton, automatisk databe-att genom
handling bearbeta och ifrågavarandelagra uppgifter, tillsamt att
UC och kreditinstitut under Finansinspektionens tillsyn utlämna
ifrågavarande uppgifter eller kreditupplysningar grundade på
dessa. I beslutet har föreskrivits begränsningar i Soliditets
möjlighet lämna uppgifter inom den koncern vilkeni bolagetatt
ingår.

Enligt regeringens beslut finns det ingen anledning befara att
skyddet för integritetskânsliga uppgifter skulle sämre när devara
insamlas och bevaras hos Soliditet än när de behandlas UC.av av

Därmed jag ñnansbolagen kan omfattas frikretsenattanser av
risken för integritetsinskrånkningar ökar. Därtill ärutan att

Soliditet idag fmansbolag och därmed ålagd finansbolagssekre-ett
tess.

Ett utlämnande uppgifter för kreditupplysning till Soliditetav
torde inte möta större betänkligheter från sekretessynpunkt än ett
utlämnande motsvarande uppgifter till de bankernågonav somav
utbyter kreditupplysningar mellan sig.

Vidare konstaterar jag bl Svenska Bankföreningen, UC ochatt a
Finansbolagens Föreningen Finansinspektionen i remissvarsamt

departementspromemorianöver Ds Ju 1979 8 Kreditupplysning
och inkasso fmansbolagenansåg skulle likställas med övrigaatt
kreditinstitut och således omfattas frikretsen.av
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vid lagensskälhänvisade därvid till deremissinstanserDessa som
andra kreditin-vissastöd för undantaåberopadestillkomst attsom

kreditupplys-frånkreditupplysningsverksamhetinternarättningars
ff.bl.a. 448110,tillämpningsområde 1980propningslagens s.

ävenÖvrigtförfrikretsen,Omståndigheten att numerasom
med andrautökasfilialer,utländska bankersbl.a.omfattar nu

jåmstålla medfilialer de årkreditinstitutsutländska attom
rernissinstansemade skälförändrarfinansbolag,svenska som

i stället in-storlekfrikretsensinteåberopade. Det är utandå
börlämpligenvilken lösningbör avgörategritetsskyddet somsom

banksekretessreglernaocksåUtredarenväljas. att somomanser
integritetsintrångförriskenmedförföljaharbanker attatt
banksekretessenochFinansbolagssekretessenringa.fortfarande är

finns skål görameningenligt minvarför detlikvärdiga, attär
åtskillnad.någon

anledning prövafinnasdet kantankeUtredarens attatt om man
jag avståndfrikretsenmedavskaffai stället bör tarinte systemet

skullesannolikhetmedlösningsådaneftersomifrån, storen
utifrånföreliggeridagkonsekvensernegativadelösa som

konkurrenssynpunkt.

föreslår kreditupp-jagovanståendetill attMed hänsyn tagen
omfattasfinamsbolagensådant sättändras pålysningslagen att av

frikretsen.
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Summary

In October the1991 Swedish Minister of Justice appointed Mr
Staffan Magnusson, Justice of the Supreme Court, headto a
committee with the task of reviewing the Credit Information Act
19731173.

The first by the committee includes proposals forreport amend-
the in orderAct, bring into confirmityments to with theto

obligations under the European Economic Areaagreement on a
EEA.

For the of eliminating conflicts between the Swedishpurpose any
legislation and the provisions of the EEA prohibitingagreement,
discriminating grunds of nationality, thetreatment committeeon

that the ban foreign national’s foreign-andpresentproposes on
controlled Swedish entities’ taking and conducting businessup
within the credit infomiation services be abolished. Thusarea
such foreign undertakings will be able obtain authorizationto on

applicable Swedish nationals. The provisionterms of creditto
information services will be subject supervision by The Datato
Inspectorate, irrespective of whether business conducted by
domestic foreign firms.or

Specific provisions being proposed for the full implementationare
of the single banking license provided for in the secondsystem as

bankingEC coordination Directive. credit institutionA domiciled
in another EEA Country, the home authorization of whichcountry

credit information services, also provide such servicescovers may
in Sweden, without being required obtain prior authorization byto
the Data Inspectorate. theT0 business conducted by virtueextent
of single banking licence carried in Sweden, will beouta
subjected the Credit Information althoughAct,to competent
authorities of the home will have the primary responsibili-country

for prudential supervision.
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take intolegislation The Data InspectorateUnder the current may
application forof the market when examjningthe needaccount an

information service provider. Theof creditauthorization a
economic-need shall seizethat thiscommittee testnow proposes

authorizationsthataddition the committeeapply. Into proposes
be subjectunlimited validity, and longergranted shall have tono

mandatory reassessment tenevery years.

proposedCredit Informationamendments the ActThe toto are
forceinto by January 1993.lenter
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