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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-09-21 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Ella Nyström 

samt justitierådet Dag Mattsson 

 

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om 

värdepapperisering och volatilitetsjustering för 

försäkringsföretag 

 

Enligt en lagrådsremiss den 6 september 2018 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

 

1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

    värdepapperisering, 

2. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet  

Johan Hedberg samt rättssakkunniga Anna Meyrowitsch och 

Alexander Dahlqvist. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

värdepapperisering 

 

4 §  

 

Enligt paragrafen får Finansinspektionens beslut enligt lagen 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

 

Det är oklart vilka beslut som avses. Paragrafen gäller bara beslut 

enligt lagen; vid beslut enligt EU-förordningen tillämpas 41 § 

förvaltningslagen.  

 

Lagen innehåller i 3 § en bestämmelse som ger Finansinspektionen 

rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt EU-

förordningen. Paragrafen reglerar däremot inte innehållet i ett 

avgiftsbeslut i ett enskilt fall (jfr förordningen [2001:911] om avgifter 

för prövning av ärenden hos Finansinspektionen).  

 

I övrigt finns i 5 § en bestämmelse om möjlighet att bestämma att ett 

beslut om återkallelse ska gälla omedelbart. Som framgår av det 

följande anser Lagrådet att det här ligger närmast till hands att 

tillämpa regleringen i förvaltningslagen. 

  

5 § 

 

Enligt paragrafen får Finansinspektionen bestämma att ett beslut om 

återkallelse av tillstånd enligt artikel 28.1 i förordningen ska gälla 

omedelbart. 

 

Mot bakgrund av den bedömning av verkställighetsfrågan som 

förutsätts ske enligt 35 § förvaltningslagen är det inte självklart hur 

paragrafen ska uppfattas med avseende på det nämnda beslutet och 
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på andra överklagbara beslut och inte heller vilken betydelse det har 

att avvikande bestämmelser i lag eller förordning enligt 4 § 

förvaltningslagen har företräde framför den lagen. Det kan hänvisas 

till vad Lagrådet anfört i yttranden över lagrådsremisserna om Ny lag 

om tobak och liknande produkter och om Kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden. 

 

Läst efter sin bokstav torde den nu aktuella paragrafen inte uttrycka 

något som inte redan följer av 35 § förvaltningslagen. Behovet och 

lämpligheten av paragrafen kan därför ifrågasättas. Lagrådet förordar 

närmast att paragrafen slopas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


