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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-01-23 

 

Närvarande:  F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund 

samt justitierådet Kerstin Calissendorff. 

 

Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområd et 

 

Enligt en lagrådsremiss den 22 december 2011 (Finansdeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

 1.  lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella 

instrument, 

 2. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling 

av förpliktelser på finansmarknaden,  

 3. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder, 

 4. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse,  

 5.  lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmiss-

bruk vid handel med finansiella instrument,  

 6. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över 

finansiella konglomerat,  

 7. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och 

stora exponeringar, 

 8. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 

 9. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).  
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekre-

teraren Charlotta Tajthy. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Allmänt 

 

Remissen föranleds av att Europaparlamentet och rådet genom ett 

antal förordningar beslutat om ett europeiskt system för finansiell 

tillsyn. Genom förordningarna inrättas tre nya europeiska tillsyns-

myndigheter och en europeisk systemrisknämnd på finansmark-

nadsområdet, vilka ska samarbeta med nationella myndigheter. De 

nationella myndigheterna ska underrätta de europeiska myndigheter-

na i olika avseenden, t.ex. om fattade beslut och vidtagna åtgärder. 

Tillsynsmyndigheterna ska vidare i gränsöverskridande situationer 

med bindande verkan lösa tvister mellan nationella tillsynsmyndig-

heter.  

 

Inrättandet av de europeiska myndigheterna innebär att ett antal 

direktiv på finansmarknadsområdet (nio stycken) ändrats. Detta har 

gjorts i ett gemensamt direktiv, det s.k. omnibusdirektivet. I de nya 

artiklarna regleras vilka uppgifter de nationella tillsynsmyndigheterna 

(för Sveriges del Finansinspektionen) ska få i förhållande till de 

europeiska myndigheterna. Det handlar om dels vilka underrättelser 

som ska lämnas till de europeiska myndigheterna, dels i vilka fall 

tvister ska hänskjutas till dem. Genom lagrådsremissens förslag 

införlivas omnibusdirektivet i svensk rätt. 

 

Det måste påpekas att det förfaringssätt som använts vid ändringen 

av direktiven medför att det är svårt att bilda sig en uppfattning om 

vad ändringarna innebär i sak. Såvitt Lagrådet, inom ramen för sin 
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granskning, kunnat bedöma har ändringarna dock – med det 

undantag som påpekas i det följande – införlivats på ett korrekt sätt.  

 

Till den del bestämmelserna reglerar vilken information m.m. som 

Finansinspektionen ska ge de europeiska myndigheterna är det fråga 

om föreskrifter som med fördel skulle kunna meddelas i förordning. 

Så avses också delvis bli fallet. Lagrådet ser dock ingen anledning till 

invändningar i de delar bestämmelserna tas in i lag eftersom det i det 

stora flertalet fall är fråga om kompletteringar till de underrättelse-

skyldigheter som redan gäller i förhållande till övriga nationella myn-

digheter och vissa europeiska institutioner. Det är givetvis en fördel 

om bestämmelserna finns på ett ställe. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om handel med finansiella 

instrument 

 

2 kap. 27 § 

 

Bestämmelsen reglerar Finansinspektionens möjlighet att besluta att 

en annan behörig myndighet inom EES ska pröva en ansökan om 

godkännande av ett prospekt. Ett sådant beslut förutsätter att denna 

myndighet går med på det. Den ändring i bestämmelsen som föran-

leds av omnibusdirektivet (artikel 5.5 b) är att ett sådant beslut även 

ska föregås av en anmälan till den Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten. Enligt direktivet ska således en sådan anmä-

lan ha gjorts innan beslutet fattas. Detta skulle tydligare framgå om 

bestämmelsens första mening löd: 

 

Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande av 
prospekt ska lämnas över till en behörig myndighet i en annan stat 
inom EES, om den myndigheten har gått med på det och om anmä-
lan om detta har gjorts till Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten. 
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Förslaget till lag om ändring i lagen om kapitaltäckning och stora 

exponeringar 

 

10 kap. 6 § 

 

I bestämmelsen behandlas beslut av Finansinspektionen över ansök-

ningar om användning av olika metoder för att beräkna skilda slag av 

risker hos en finansiell företagsgrupp över vilken Finansinspektionen 

utövar tillsyn. Om de berörda behöriga myndigheterna inte kommit 

överens om vilket beslut som ska fattas kan inspektionen hänskjuta 

tvisten till Europeiska bankmyndigheten. Dennas beslut blir därefter 

bindande för de behöriga myndigheterna och Finansinspektionen ska 

således följa detta beslut. Samma ordning gäller om en motsvarande 

situation uppkommer i ett fall då en behörig myndighet i ett annat 

medlemsland ansvarar för tillsynen över en finansiell företagsgrupp. 

 

Av artikel 60 i förordning (EU) nr 1093/2010 följer att varje sådant 

beslut kan överklagas hos den gemensamma överklagandenämnden 

av varje fysisk eller juridisk person, om beslutet är riktat till den per-

sonen eller om det, trots att det är riktat till en annan person, direkt 

berör den överklagande personligen. Detta torde innebära att även 

det berörda företaget har klagorätt. Överklagandenämndens beslut 

kan enligt artikel 61 överklagas hos EU-domstolen. 

 

Det kan tilläggas att överklaganden även kan avse beslut rörande 

andra frågor som regleras i förordningen men också avse beslut som 

fattas vid tillämpning av de andra förordningarna. 

 

Beslut som Finansinspektionen sedan fattar på grundval av den 

europeiska myndighetens beslut kan överklagas enligt nationell rätt. 
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I remissen har de frågor av processuell natur som kan uppkomma 

med anledning av dessa regleringar inte uppmärksammats. Enligt 

Lagrådets mening bör frågorna behandlas vid den fortsatta bered-

ningen av ärendet. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 
 


