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Översiktligt kan reformprocessen av EU:s värdepappersmarknad delas in i fyra
olika faser: FSAP, Lamfalussy, Larosière och Lissabon.2 Samtliga faser har medfört
strukturella och regulatoriska förändringar inom unionen vilket har resulterat i
anpassningskrav för medlemsstaterna.
Till följd av finanskrisen 2008 har reformprocessen intensifierats ytterligare. Stora
regelkomplex har antagits inom snäva tidsramar och medlemsstaterna har fått
förhålla sig till korta genomförandetider.
Denna artikel avser att belysa några av de konsekvenser som EU:s intensiva författningsarbete har medfört för det svenska lagstiftningsförfarandet. Det är författarens
uppfattning att det har uppstått en motsättning mellan EU:s regleringsintensitet
och beredningskravet i regeringsformen. Denna motsättning bör hanteras för att
svensk grundlag inte ska komma att undermineras.

1. INLEDNING
1.1 BAKGRUND

Att det skulle tillkomma ny lagstiftning till följd av finanskrisen var det få som
betvivlade.3 Några frågade sig emellertid hur man skulle hantera den kom .YVMWXI\EQIR½POERHSGL%WWSGMEXITo1ERRLIMQIV7[EVXPMRK%VXMOIPRF]KKIVToHIPEVEZ
J}VJEXXEVIRWI\EQIRWEVFIXIReformprocessen på EU:s värdepappersmarknad – Sanning och konsekvens för den svenska lagstiftningsprocessen7XSGOLSPQWYRMZIVWMXIX(IoWMOXIVWSQJVEQJ}VW
MEVXMOIPRmVJ}VJEXXEVIRWIKRESGLWOEMRXIPMKKE1ERRLIMQIV7[EVXPMRKXMPPPEWX
 %VXMOIPR mV EZKVmRWEH XMPP HI J}VmRHVMRKEV WSQ WOIXX To )9W ZmVHITETTIVWQEVOREH (IX
F}VHSGOYRHIVWXV]OEWEXX¾IVEEZ)9WWXVYOXYVIPPEJ}VmRHVMRKWTVSGIWWIVLEVSQJEXXEX½RERWQEVOREHIR M WXSVX *VoR IXX LIPLIXWTIVWTIOXMZ mV HIX HmVJ}V QIV OSVVIOX EXX XEPE SQ VIJSVQTVSGIWWIRTo )9W½RERWQEVOREH%ZWMOXIRmV IQIPPIVXMHMRXI EXX PoXE SQVoHIREJ}V FERO SGL
J}VWmOVMRKSQJEXXEWEZVIHSK}VIPWIR-ZMPOIRQoREREPSKMIVOEROSQQEMJVoKEOSQQIVEZEZKVmRW
RMRKWWOmPMRXILIPPIVFIV}VEW
 7IXI\7XEZVSW:SYVPSYQMWReforming EU and Global Financial Regulation: Crisis, Learning and
Paradigm ShiftsTVIWIRXIHEXXLIXL&MIRRMEP)'467XERHMRK+VSYTJSV6IKYPEXSV]+SZIVRERGI
'SRJIVIRGI ²2I[ 4IVWTIGXMZIW SR 6IKYPEXMSR² +SZIVRERGI ERH 0IEVRMRK  9RMZIVWMX] SJ
)\IXIVWJJ7ImZIR(ERMIP7XEXXMR 6IFIGGE7}HIVWXV}Q8MPPW]RToHIRIYVSTIMWOE½RERWQEVOREHIRIJXIV½RERWOVMWIR¯RoKVEMQTPMOEXMSRIVJ}V7ZIVMKI7Z.8W
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plexitet som ofta präglar den snabbrörliga finansmarknaden.4 Utan att närma
sig en ingående analys av den problematiken i det här sammanhanget går det
ändå att konstatera att EU – ur ett kvantitativt hänseende – har valt en tydlig
strategi. Att det stundtals har varit svårt för vissa finansiella aktörer att förhålla
sig till alla förändringar5 är uppenbarligen inget som påverkat regleringstakten
eller uppmanat till eftertanke inom unionen; omfattningen och komplexiteten
i regelverken har bara ökat.6 Exempelvis kan nämnas att det pågår revideringar i flera centrala ramverk på värdepappersområdet: MIFID uppdateras till
MIFID II,7 prospektdirektivet har försetts med ett ändringsdirektiv,8 UCITS
IV uppdateras till UCITS V9 och MAD uppdateras till MAD II.10 Dessutom pågår arbetet med en mängd helt nya regelverk: bl.a. förordningen om
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,11 förordningen om
blankning och vissa aspekter av kreditswappar12 och förordningen om förbättrad värdepappersavveckling och värdepapperscentraler.13
Mot bakgrund av de stora förändringarna på EU:s värdepappersmarknad initierade den svenska regeringen den 23 maj 2013 ett kommittédirektiv.14 Direktivet syftar till att utreda och lämna förslag på de lagändringar som krävs
i svensk rätt för att genomföra några av de förändringar som håller på att ske
på EU:s värdepappersmarknad. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni
2014. Med hänsyn till de finansiella aktörerna kan direktivet förhoppningsvis
ge några besked avseende stundande implementeringar. I direktivet och i andra
förarbeten på värdepappersområdet går det dock att identifiera en viss oro hos
 .JV.SREW)VMOWWSR ,IRVMO7MOWXV}Q*}VWXmVOX½RERWQEVOREHWXMPPW]RM)9¯MRWMOXIVJVoRPMXXIVEturen)YVSTETSPMXMWOEREP]WRVWJ.JVmZIR1]VMEQ:ERHIV7XMGLIPIFinancial Regulation in
the European Union – Mapping EU Decision Making Structures on Financial Regulation and Supervision,
7313W
  7I 0EVW %JVIPP  4IV3PE .ERWWSR Regelstrukturen på värdepappersmarknaden M 6SFIVX
7IZIRMYW 8SVWXIRhVXIRKVIR VIH BörsrättY0YRHW
 7IEZWRMXX 
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 )YVSTETEVPEQIRXIXWSGLVoHIXWJ}VWPEK'31½REP '3( 
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regeringen för hur en del av förändringarna på EU:s värdepappersmarknad ska
hanteras.15
Hur regeringen och värdepappersinstituten ska hantera EU:s värdepappersjuridik är dock inte den enda fråga man bör ställa sig. Man bör även reflektera
över vad EU:s arbetsprocesser på värdepappersmarknaden kommer att innebära
för legitimiteten i det EU-rättsliga samarbetet på sikt. Den särskilda lagstiftningsmetoden för värdepappersområdet, den s.k. Lamfalussyprocessen, har
medfört att författningsarbetet kan ske i en snabbare takt än vid det ordinarie
lagstiftningsförfarandet.16 Detta har sannolikt medfört en för värdepappersmarknaden nödvändig dynamik och flexibilitet, men det går inte att blunda
för de konsekvenser som kan följa om metoden överutnyttjas eller används
på något annat sätt som inte är helt förenligt med dess syfte.17 Sannolikt utgör även den nya myndighetsstrukturen för finansmarknaden en förutsättning
för det regulatoriska genomförandet.18 Det bör dock framhållas att European
Securities and Markets Authority (ESMA)19 – som är tillsynsmyndigheten för
värdepappersmarknaden – har kommit att få relativt utsträckta befogenheter.
Att det uppstår en del frågor och osäkerhet i medlemsstaterna till följd av detta
är inte märkligt, särskilt inte då tillsyn normalt sett har varit en nationell angelägenhet.20 Det ligger därmed i farans riktning att det kan uppstå vissa gränsdragningsfrågor när exempelvis ESMA:s riktlinjer och rekommendationer ska
sorteras in i den värdepappersrättsliga normhierarkin.
%68-/)027-22),d00

Denna artikel tar sikte på det spänningsförhållande som har uppstått mellan
EU:s metod för värdepappersreglering och den svenska lagstiftningsprocessen.
15 7IXI\739W
16 (IXWOERSXIVEWEXX0EQJEPYWW]QSHIPPIRMRXImVR]YXERLEVERZmRXWJ}V)9WZmVHITETTIVWQEVOREHWIHERoV(IXLEVHSGOWOIXXIRHIPJ}VmRHVMRKEVMQSHIPPIRToWIREVIoVZMPOIX
QIHJ}VX]XXIVPMKEVIH]REQMOMPEKWXMJXRMRKWJ}VJEVERHIXWIEZWRMXX1SHIPPIRLEVmZIROSQQMX
EXXERZmRHEWMRSQSQVoHIREJ}VFEROSGLJ}VWmOVMRKWIEZWRMXX 
17 )RHMWOYWWMSROVMRK0EQJEPYWW]QSHIPPIRWIZIRXYIPPE}ZIVYXR]XXNERHIJ}VWMEZWRMXXWEQX
  1]RHMKLIXWWXVYOXYVIR MQTPIQIRXIVEHIW oV  KIRSQ )YVSTETEVPEQIRXIXW SGL VoHIXW
J}VSVHRMRKEV   SGL  ?GMX )7%J}VSVHRMRKEVREA )7% )YVSTIER
7YTIVZMWSV]%YXLSVMXMIW ERZmRHWWSQWEQPMRKWREQRJ}VHIXVIQ]RHMKLIXIVRE1]RHMKLIXIVRE
WXVmZEVIJXIVEXXJ}VFmXXVEXMPPW]RIR}ZIVIRWOMPHEMRWXMXYX QMOVSXMPPW]R M)9W½RERWMIPPEW]WXIQ
 )71%IXEFPIVEHIWHIRNERYEVMKIRSQJ}VSVHRMRKRV?GMX)71%J}VSVHRMRKIRA
 (ERMIP7XEXXMR 6IFIGGE7}HIVWXV}Q8MPPW]RToHIRIYVSTIMWOE½RERWQEVOREHIRIJXIV½RERW
krisen – några implikationer för Sverige7Z.8W-7ZIVMKImVHIX*MRERWMRWTIOXMSRIRWSQ
EKIVEVXMPPW]RWQ]RHMKLIXJ}VZmVHITETTIVWQEVOREHIRWIJ}VSVHRMRK  QIHMRWXVYOXMSR
J}V*MRERWMRWTIOXMSRIR
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Hur har exempelvis de korta genomförandetiderna – som ofta präglar den
värdepappersrättsliga regleringen – kommit att påverka det svenska lagstiftningsförfarandet och vilka konsekvenser följer för svensk grundlag? Finns
det skäl för det svenska rättsystemet att förändras och vilka förändringsstrategier bör i så fall diskuteras?
I följande avsnitt ges en kort redogörelse för de elementära delarna i svensk lagstiftningsprocess vid hantering av EU-rättslig lagstiftning (avsnitt 2). Därefter
beskrivs de centrala reformskeden som har förändrat värdepappersmarknaden
under den tid som Sverige har varit med i EU (avsnitt 3), följt av en redogörelse
för de centrala delmoment som ingår i EU:s metod för värdepappersreglering
(avsnitt 4). Därefter följer en redogörelse för AIFM-direktivets transformering till svensk rätt, vilket utgör ett belysande exempel på det beskrivna spänningsförhållandet (avsnitt 5). I artikelns avslutande del problematiseras de i
förgående stycket presenterade frågeställningarna (avsnitt 6).

 2d+38 31 7:)27/ 0%+78-*82-2+7463')77 3', )9
6c8870-+-140)1)28)6-2+
-2863(9/8-32

Som bekant hanterar svensk rättstradition internationell rätt genom ett dualistiskt förhållningssätt.21 Detta framgår emellertid inte av regeringsformen
(RF)22. RF upplyser oss inte heller om den svenska EU-anslutningen eller om
hur den EU-rättsliga regelhanteringen ska gå till.23 Den svenska EU-anslutningen återfinns istället i den s.k. anslutningslagen.24 Av anslutningslagen
framgår även att de däri angivna fördragen ska tillmätas den rättsverkan i Sverige som framgår av unionsrätten.25 Av fördragen – eller mer precist artikel
288 funktionsfördraget (FEUF) – framgår det sedan i tur och ordning vilken rättsverkan unionens reglerade sekundärrättsliga rättsakter ska tillmätas i
medlemsstaterna.
Vad avser förordningar så framgår att de är direkt tillämpliga och därmed automatiskt en del av svensk rätt. Det ska dock noteras att det stundom krävs anpassning och komplettering i det aktuella eller i närliggande rättsområden för
21 (IXXEMRRIFmVEXXMRXIVREXMSRIPPE}ZIVIRWOSQQIPWIVQoWXIMRJ}VPMZEWMHIXWZIRWOEVmXXW]Wtemet.
22 7*7
 (mVIQSXJVEQKoVHIXEZ6*OETMXPIXEXX7ZIVMKImVQIHPIQM)9
24 0EK  QIHERPIHRMRKEZ7ZIVMKIWERWPYXRMRKXMPP)YVSTIMWOEYRMSRIR?GMXERWPYXRMRKW
PEKIRA
25 %RWPYXRMRKWPEKIRMJ}VIRMRKQIH
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att förordningen ska uppnå sitt syfte och få tilltänkt effekt.26 Direktiv genomförs enligt samma principer som den internationella rätten i övrigt, d.v.s.
genom transformering eller inkorporering.27 Oavsett vilket tillvägagångssätt
som används krävs att det sedvanliga normgivningsförfarandet genomförs i
Sverige.28
&)6)(2-2+7/6%:)8-6)+)6-2+7*361)2

I 7 kapitlet RF återfinns bestämmelser om den institutionella ramen för
regeringsarbetet. Förfarandet vid ärendeberedning har endast reglerats i ringa
mån och framgår huvudsakligen av 7 kapitlet 2–5 §§ RF.29 Knapphändigheten kan sägas vara i överensstämmelse med den allmänna målsättningen om
handlingsfrihet inom statsförvaltningen.30 I grundlagspropositionen till RF anfördes att regeringens arbetsformer inte bör göras föremål för detaljreglering då
detta riskerar att tynga regeringsarbetet med formaliteter och hindra nödvändig anpassning till samhällsutvecklingen.31 Trots att regeringsarbetet inte har
formaliserats särskilt ingående i grundlagen har det utarbetats ingående rutiner
internt, vilka har kommit att förankras inom statsförvaltningen.32 Summariskt
kan man dela in arbetsprocesserna i tre områden: kommittéväsendet,33 den
interna beredningen34 och remissväsendet.35 Det råder ingen uttrycklig skill26 0EVW%JVIPP 4IV3PE.ERWWSRRegelstrukturen på värdepappersmarknadenM6SFIVX7IZIRMYW 
8SVWXIRhVXIRKVIR VIH BörsrättY0YRHW
27 (IXJ}VVEMRRIFmVEXXHMVIOXMZIXK}VWXMPPIRHIPEZWZIRWOVmXXKIRSQYXJmVHERHIXEZIRJ}VJEXXRMRKZERPMKIRMJSVQEZPEKWSQXMPPKSHSWIVHMVIOXMZIXWOVEZ(IXWIREVIMRRIFmVEXXHMVIOXMZIX
KIRSQJ}VWKIRSQIRPEKWXMJXRMRKWEOXWSQJ}VOPEVEVEXXWNmPZEHMVIOXMZIXWOEKmPPEWSQMRLIQWOPEK
 ,ERW,IMRVMGL:SKIPQ¾Finna rättY7XSGOLSPQW
 7ImZIR9PJ0EVWWSRTakt, takt, hållen takten – om samordningen inom regeringskansliet, M4SPMXMOIRWVEQEVSGLEOX}VIV,*IQXSRYTTWEXWIVSQZoVXTSPMXMWOEW]WXIQXMPPmKREHI-RKZEV'EVPWWSR
VIH  3PSJ 6YMR 7XSGOLSPQ  HIR  HIGIQFIV  >IXIS  OSQQIRXEVIR XMPP  OETMXPIXYRHIVVYFVMOIRMRXIVRFIVIHRMRK
 7I/EVP+}VER%PKSXWWSRSveriges författning efter EU-anslutningen7XSGOLSPQW
 7ITVSTWJJ
 7I.ER.SLERWWSRDet statliga kommittéväsendet – kunskap, kontroll, konsensus7XSGOLSPQ
HIRHIGIQFIV>IXIS OSQQIRXEVIRXMPPOETMXPIXYRHIVVYFVMOIROSQQMXXqZmWIRHIX.JVTVSTWJ
 7I,IRVMG1EX^Kommittéväsendet förr, nu och i framtiden,7Z.8W–/SQQMXXq
ZmWIRHIXVIKPIVEWFPEMOSQQMXXqJ}VSVHRMRKIR  
 7I9PJ0EVWWSRTakt, takt, hållen takten – om samordningen inom regeringskanslietM4SPMXMOIRW
VEQEVSGLEOX}VIV*IQXSRYTTWEXWIVSQZoVXTSPMXMWOEW]WXIQXMPPmKREHI-RKZEV'EVPWWSR VIH 
3PSJ 6YMR 7XSGOLSPQ  HIR  HIGIQFIV  >IXIS  OSQQIRXEVIR XMPP  OETMXPIX  
YRHIVVYFVMOIRMRXIVRFIVIHRMRK
 8MPPWOMPPREHJVoRHIXZoJ}VKoIRHISQVoHIREJVEQKoVVIQMWWZmWIRHIXYXXV]GOPMKIRMKVYRH
PEKIR WI 6*  OETMXPIX   6IQMWWJ}VJEVERHIX TVIWIRXIVEW OSVXJEXXEX RIHER QIR J}V IR QIV
MRKoIRHITVIWIRXEXMSREZHIWWJ}VIOSQWXSGLFIX]HIPWIJ}VWXEXWJ}VZEPXRMRKIRSGLPEKWXMJXRMRKW
TVSGIWWIRWI739
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nad i beredningshänseende mellan lagstiftning som uppkommit på svenskt
initiativ och sådan som härrör från EU-rätten. Den nationella processen för
att genomföra ett direktiv i Sverige följer alltså sedvanlig lagstiftningsprocess.
Faller den aktuella regleringen inom det primära lagområdet36 ska lagen därmed
förberedas med utredning, departementsberedning, eventuell lagrådsremiss,
regeringsbeslut om proposition till riksdagen och riksdagsbehandling.
Den svenska lagstiftningsmodellen har i flera sammanhang framhållits för
att ha hög kvalité37 och det däri inbegripna beredningskravet har kommit
att beskrivas som en hörnsten i vår statsförvaltning.38 Konstitutionsutskottet
(KU) har dessutom uttalat att beredningskravet är av väsentlig betydelse i förhållande till genomförandet av EU-direktiv.39
2.2.1 REMISSFÖRFARANDET

Av 7 kapitlet 2 § RF framgår att vid beredningen av regeringsärenden – således
även när regeringen ska ta ställning till ett angivet lagförslag – ska det inhämtas behövliga upplysningar och yttranden från berörda myndigheter och
kommuner, sammanslutningar och enskilda. Remissförfarandet kan sägas ha
två syften: dels att säkerställa ett kvalitativt beslutsunderlag, dels att bidra till
en demokratisk förankring av besluten.40 Remisstiden ska normalt vara tre
månader, men det förekommer att särskilda skäl påkallar en kortare tidsplan.
Remissförfarandet har i flera sammanhang framhållits som en viktig del i lagstiftningsarbetet.41
2.2.2 LAGRÅDSGRANSKNING

Regeringen ska inhämta ett yttrande från Lagrådet i de fall som framgår av
RF.42 Även om lagrådsgranskning inte alltid är obligatorisk måste regeringen
motivera beslutet om de väljer att underlåta granskningsförfarandet. Lag 7I6*OETMXPIX
 0EVW%JVIPP 4IV3PE.ERWWSRRegelstrukturen på värdepappersmarknadenM6SFIVX7IZIRMYW
8SVWXIRhVXIRKVIR VIH  BörsrättY0YRHWWEQX7EVE&VEXFIVK 'IGMPME'EVHRIV
Hur påverkas den svenska lagstiftningsproceduren av Lissabonfördraget vid genomförande av EU-direktiv
i svensk rätt)68W
 %RRI6EQFIVKAtt styra riket med respekt%HZSOEXIRRVoVKoRK
 7I/9WFIXmROERHI/9WJ7ImZIR8LSQEW&YPP *VIHVMO7XIV^IPRegeringsformen – En kommentar7XSGOLSPQW0EKVoHIXW]XXVERHIHIRRSZIQFIVSQ
0EKJ}VWPEKMFYHKIXTVSTSWMXMSRIRJ}V
 ,IRVMG1EX^Kommittéväsendet förr, nu och i framtiden7Z.8W
41  7I &IRKX .EGSFWWSR  +}VER 7YRHWXV}Q Från hemvävd till invävd – Europeiseringen av
svensk förvaltning och politik 1EPQ}  HIR  HIGIQFIV  >IXIS  OSQQIRXEVIR XMPP
OETMXPIXYRHIVVYFVMOIR6IQMWWZmWIRHIX
42 7IOETMXPIX6*
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rådets granskning ska vara begränsad till juridiskt tekniska frågor och därmed
inte vara politiskt inriktad.43 Gränsdragningen däremellan är dock inte alltid
självklar. En lags ikraftträdande är inte avhängigt Lagrådets yttrande och det
förekommer en hel del fall där Lagrådets kritik negligeras.44
*h67)2%()00)6*)0%/8-+-140)1)28)6-2+%:)96c88)2

Det är kommissionen som har det yttersta övervakningsansvaret för att antagna EU-rättsakter genomförs och tillämpas enligt sina syften i medlemsstaterna.
Varje medlemsland är i sin tur förpliktigat att vidta alla åtgärder som krävs för att
genomföra unionsrätten. Detta följer direkt av lojalitetsplikten i artikel 4.3 unionsfördraget (FEU). Till sitt förfogande i arbetet med att övervaka genomförandet har kommissionen överträdelseförfarandet.45 I och med Lissabonfördragets
ikraftträdande den 1 december 2009 effektiviserades överträdelseprocessen.
Kommissionen kan nu bl.a. yrka på fastställelse av fördragsbrott och samtidigt
– inom ramen för samma process – föra en talan om ekonomiska sanktioner.46

 )2 h:)67-/8 %: 6)*361463')77)62% 4d )97 :c6()
4%44)671%6/2%(
*6d2*7%48-000%637-Ç6)

Fram till början av 2000-talet hade medlemsstaterna ett relativt stort utrymme att
reglera finansmarknaden på egen hand. De flesta EU-regleringarna var övergripande och inte särskilt detaljerade. Direktiven var ofta minimidirektiv, vilket innebar att medlemsstaterna gavs befogenhet att införa mer ingripande bestämmelser.
Det var inte heller ovanligt att det fanns undantag i direktiven för olika företeelser
eller aktörer i en eller flera medlemsstater. Det förekom även att ett värdland satte
upp egna uppförandekoder för utländska aktörer. I Sverige strävade man efter att
anpassa direktiven så långt som möjligt till den svenska rättstraditionen genom att
omvandla systematik, stil och språk.47
 7IOETMXPIX6*
44 7I%RRI6EQFIVKAtt styra riket med respekt%HZSOEXIRRVoVKoRK
45 3QIXXQIHPIQWPERHMRXIJ}PNIV)9VmXXIROEROSQQMWWMSRIRMRPIHEIXX}ZIVXVmHIPWIJ}VJEVERHIIRPMKXEVXMOIP*)9*J}VEXXOSQQEXMPPVmXXEQIHTVSFPIQIX3QHIXMRXIP]GOEWOER
OSQQMWWMSRIRZmGOEXEPERLSW)YVSTIMWOEYRMSRIRWHSQWXSP )9( SQJ}VHVEKWFVSXX:MHLmRHIPWIEZVIRYRHIVPoXIRLIXEXXMQTPIQIRXIVEIXXHMVIOXMZEGGITXIVEV)9(ZERPMKIRMRXIYVWmOXIV
JVoRQIHPIQWWXEXIRWWMHE WI7XIR4EPQKVIRGenomförande av EG-direktiv – särskilt på områden
med samfälld nordisk lagstiftning XV]GOX ZMH HIX I RSVHMWOE NYVMWXQ}XIX M 3WPS – EYKYWXM
(IPW 
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vid genomförande av EU-direktiv i svensk rätt)68W
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Under mars år 2000 antog Europeiska rådet en tioårsplan, Lissabonstrategin.
Målet var att EU år 2010 skulle vara ”världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social
sammanhållning”.48 För att uppnå de högt ställda målen beslutade man sig
för att fullborda den inre marknaden för finansiella tjänster.49 Som en naturlig
följd antogs en handlingsplan för finansiella tjänster, Financial Services Action
Plan (FSAP). Ursprungligen ingick 42 åtgärdspunkter i planen.50 Det skulle
emellertid snart visa sig bli svårt att genomföra åtgärderna inom den utsatta
tiden. Med anledning av detta introducerades en ny lagstiftningsmodell för
värdepapperslagstiftningen, Lamfalussymodellen.51
Nästa centrala utvecklingssteg på EU:s värdepappersmarknad togs genom arbetet med Lissabonfördraget.52 Fördraget undertecknades av EU-medlemmarnas
stats- och regeringschefer den 13 december 2007 för att träda i kraft den 1 december 2009.53 Sammantaget medförde Lissabonfördraget – och de åtgärder
som vidtogs i nära anknytning – ett par förändringar av Lamfalussymodellen och
EU:s värdepappersmarknad i stort.54 Av stor betydelse var att kommissionens befogenhet att anta genomförandebestämmelser ersattes med möjligheten att anta
sekundär lagstiftning i form av delegerade akter och akter för genomförande.55
Under oktober 2008 gav kommissionen Jacques de Larosière huvudansvaret
för att leda den grupp som skulle utreda hur den finansiella stabiliteten skulle
kunna stärkas inom unionen. Rapporten, som publicerades den 25 februari
marknadenM6SFIVX7IZIRMYW 8SVWXIRhVXIRKVIR VIH BörsrättY0YRHWJ
 7I4VIWMHIRG]'SRGPYWMSRW0MWFSR)YVSTIER'SYRGMPLXXT[[[GSRWMPMYQIYVSTEIYYIHSGWGQWCHEXEHSGWTVIWWHEXEIRIGVIRLXQ OSRXVSPPIVEHHIRHIGIQFIV 
 0EVW%JVIPP 4IV3PE.ERWWSRRegelstrukturen på värdepappersmarknadenM6SFIVX7IZIRMYW 
8SVWXIRhVXIRKVIR VIH BörsrättY0YRHW
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Lissabonfördraget vid genomförande av EU-direktiv i svensk rätt?)68WJ
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2009, presenterade ett ramverk som syftar till att vägleda EU mot en effektivare finansmarknad genom att skapa ett mer samordnat tillsynssystem och
en solidare författningsstruktur. Rapporten gav dessutom förslag på en ny regulatorisk plan med avsikt att förbättra koordineringen av själva strukturen,
d.v.s. en analys av de tilltänkta förändringarnas förenlighet med andra aktuella
författningar i medlemsstaterna. Rapporten tog dessutom sikte på flera andra
brister i den befintliga finansmarknadsstrukturen.56 Exempelvis lades grunden
för det nya tillsynssystemet som kom att införas 2011.57 För värdepappersmarknadens vidkommande innebar detta att Committee of European Securities Regulators (CESR)58 ersattes av ESMA.59 Förutom att ta över CESR:s
arbetsuppgifter60 tilldelades ESMA flera nya befogenheter.61 Det klargjordes
även i ett tidigt skede att ytterligare befogenheter skulle överlåtas.62
Sammanfattningsvis kan förändringarna på finansmarknaden från 2000-talet
och framåt delas in i fyra reformskeden: FSAP, Lamfalussy, Larosière och
Lissabonfördraget.

')286%0%()0%6%:)971)83(*h6%886)+0)6%:c6()4%44)671%6/2%()2
4.1 INLEDNING

I det här avsnittet behandlas de delar som är av särskild relevans för att kunna
förstå EU:s tillvägagångssätt för att reglera värdepappersmarknaden. Värdepappersområdet har, med bakgrund i de olika reformskeden som presenterades i förgående avsnitt, intagit en slags särställning i förhållande till andra
rättsområden. Anledningen till detta är huvudsakligen att arbetsordningen och
56 7I(I0EVSWMrVIVETTSVXIRWJJ
57 .SREW)VMOWWSR ,IRVMO7MOWXV}Q*}VWXmVOX½RERWQEVOREHWXMPPW]RM)9¯MRWMOXIVJVoRPMXXIVEturen)YVSTETSPMXMWOEREP]WRVW%ZWIIRHISQVoHIXJ}VQMOVSXMPPW]RMRVmXXEHIWHIXVI
R]EQ]RHMKLIXIVREYXMJVoRHIXVIOSQQMXXqIVWSQXMHMKEVIJYRRMXWToVIWTIOXMZISQVoHI
 ')76IXEFPIVEHIWHIRNYRMKIRSQOSQQMWWMSRIRWFIWPYXRV)'EZHIR
NYRMSQMRJ}VPMZERHIXEZOSQQMXXqRJ}VZmVHITETTIVWVIKPIVMRK
 (IXOERRSXIVEWEXX)71%J}VSVHRMRKIRSGLQSXWZEVERHIJ}VSVHRMRKJ}V)YVSTIER&EROMRK
%YXLSVMXL]?GMX)&%ARVWEQX)YVSTIER-RWYVERGI3GGYTEXMSREP4IRWMSRW%YXLSVMXL]
?GMX )-34%A RV  MRRILoPPIV ¾IVE PMOEP]HERHI FIWXmQQIPWIV 7I XI\ EVXMOPEVRE  SGL
MVIWTIOXMZIJ}VSVHRMRK%XXEREPSKMIVOEROSQQEMJVoKEmVMRXISXmROFEVXQIROSQQIVMRXI
YXZIGOPEWRmVQEVIMHIRREEVXMOIP
 7SQLYZYHWEOPMKIRFIWXSHEZEXXZIVOEJ}VIRGIRXVEPQEVOREHWXMPPW]RWEQSVHREREXMSRIPPE
XMPPW]RWQ]RHMKLIXIVSGLEKIVEVoHKMZEVIXMPPOSQQMWWMSRIRSGLQIHPIQWWXEXIVREMPEKWXMJXRMRKWJVoKSVWI(ERMIP7XEXXMR 6IFIGGE7}HIVWXV}Q8MPPW]RToHIRIYVSTIMWOE½RERWQEVOREHIRIJXIV
½RERWOVMWIR¯RoKVEMQTPMOEXMSRIVJ}V7ZIVMKI7Z.8WW
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intensiteten i regelgivningen har kommit att skilja sig från övriga rättsområden.
0%1*%0977=13()00)2

Lamfalussymodellen introducerades 2001 och används för all värdepappersreglering inom EU.63 Modellen är en arbetsordning som syftar till att skapa
en metod för regelgivning och för uppföljning av reglernas effekt som är både
snabbare och mer flexibel än normalt inom EU. Detta ska resultera i en snabbare beslutsmodell, vilket har ansetts vara avgörande för att kunna reglera värdepappersmarknaden.64 Generellt har arbetsordningen mottagits väl av både
offentliga och privata aktörer.65 Kommissionen konstaterade i en översynsrapport från slutet av 2007 att erfarenheterna av modellen till övervägande del
varit positiva. Modellen ansågs banbrytande p.g.a. dess tidiga och omfattande
deltagande av marknadsaktörer och nationella tillsynsmyndigheter, dess användande av konsekvensbedömningar samt öppna samråd. Det framhölls även
att modellen har varit framgångsrik genom att den bidragit till att nödvändiga
lagstiftningsåtgärder har kunnat genomföras i tid.66
Samarbetet enligt Lamfalussymodellen sker på fyra nivåer. På samtliga nivåer
förekommer kontinuerlig överläggning med marknadens aktörer. Detta sker
både genom allmänna möten och remisser. De fyra nivåerna kan summeras
enligt följande:67
I. Ramlagstiftning och allmänna principer tas fram enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Beslut fattas gällande vilka områden
som kräver mer detaljerade regler. På denna nivå riktas även delegationsbeslut till kommissionen för att möjliggöra kommissionsbaserade genomförandebestämmelser.
II. Detaljerade regler tas fram. På denna nivå är det tänkt att reglerna
snabbt ska kunna anpassas till ändrade förhållanden på marknaden.
 0EVW%JVIPP 4IV3PE.ERWWSRRegelstrukturen på värdepappersmarknadenM6SFIVX7IZIRMYW 
8SVWXIRhVXIRKVIR VIH BörsrättY0YRHW1SHIPPIRLEVmZIROSQQMXEXXERZmRHEW
MRSQFEROSGLJ}VWmOVMRKWSQVoHIXWI,IRVMG*EPOQERRamlagstiftning på försäkringsområdet –
ett hot eller en möjlighet?.8RVW
64 6IKIVMRKWOERWPMIXWJEOXETVSQIQSVME*41W
65  7I XI\ .SWI½R%PQIV 6IJSVQ EZ )9W QEVOREH J}V ½RERWMIPPE XNmRWXIV ¯ JVoR 0EQJEPYWW] XMPP
Lissabon )YVSTETSPMXMWO EREP]W RV  W  J 7I mZIR 6IKIVMRKWOERWPMIXW JEOXETVSQIQSVME
*41W
66 1IHHIPERHIJVoROSQQMWWMSRIRhZIVW]REZ0EQJEPYWW]TVSGIWWIR¯)RQIVIRLIXPMKXMPPW]R
/31   W
67 A.a. s. 1 samt s. 15.

7-(%

JURIDISK PUBLIKATION 1/2014

Här antar kommissionen delegerade akter och akter för genomförande, i enlighet med mandatet som beslutats på föregående nivå.
Kommissionen biträds i arbetet av den europeiska värdepapperskommittén (ESC), bestående av företrädare för medlemsstaterna.
III. Arbetet på nivå tre går ut på att stärka samarbetet mellan
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. Detta sker för att säkerställa
att de bestämmelser som antas inom ramen för nivå ett och två införlivas i den nationella lagstiftningen på ett konsekvent och likartat
sett. För detta ändamål skapas riktlinjer och rekommendationer. Det
görs även jämförelser av regelgivningspraxis, fastställande av praxis
för genomförande samt olika granskningar utförda av en s.k. review
panel. Det övergripande syftet med nivå tre är att säkerställa att de
olika reglerna används och tolkas så lika som möjligt av de nationella
tillsynsmyndigheterna.
IV. På nivå fyra ska arbetet inriktas på uppföljning av hur medlemsstaterna genomför reglerna i sin lagstiftning.
()0)+)6%()%/8)63',%/8)6*h6+)231*h6%2()

Som ovan nämnts ändrades beslutsprocessen för antagandet av rättsakter inom
unionen genom Lissabonfördragets ikraftträdande. Detta har fått effekter för
kommissionens befogenheter på nivå 2 i Lamfalussymodellen. Den rättsliga
grunden för kommissionen att anta delegerade akter och akter för genomförande framgår av artiklarna 290 och 291 FEUF. I den sekundärrättsliga
normhierarkin utgör akterna icke-lagstiftning. Detta framgår av att rådet och
parlamentet har lämnat över, eller delegerat, till kommissionen att besluta om kompletterande regler eller mindre väsentliga ändringar i delar av en
lagstiftningsakt. Det är dock viktigt att notera att en förordning, ett direktiv eller ett beslut ges samma rättsverkningar i medlemsstaterna trots att de
benämns icke-lagstiftning. Centralt är alltså vem eller vilka som har makt att
anta lagstiftningen samt det bakomliggande syfte som rättsakten är antagen
på. Delegerade akter och akter för genomförande används i stort sett för all
värdepappersreglering och utgör därför en central del i EU:s metod för regelgivning på värdepappersmarknaden.68
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Praktiskt taget all reglering på värdepappersmarknaden kompletteras med
tekniska standarder och riktlinjer utfärdade av ESMA. Av artikel 10–14 i
ESMA-förordningen framgår under vilka förutsättningar som ESMA får utfärda tekniska standarder för tillsyn69 och i artikel 15 finns en liknande instruktion vid tekniska standarder för genomförande70. Gemensamt för både
tillsyns- och genomförandestandarder är att de ska antas av kommissionen
genom en förordning eller ett beslut. Det är inte förrän detta har skett som de
blir formellt tillämpliga inom EU.71
Av artikel 16 framgår ESMA:s uppgift att utfärda riktlinjer och rekommendationer (icke-bindande rättsakter). Riktlinjer och rekommendationer ska utformas i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis
samt för att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av
unionsrätten.72
7%11%2*%882-2+3',/311)28%6

Efter Lissabonfördragets revidering av Lamfalussymodellen sker idag en stor
del av EU:s reglering av värdepappersmarknaden i huvudsak enligt följande.
Rådet och parlamentet utfärdar ramlagstiftning på nivå 1 genom det ordinära lagstiftningsförfarandet. Därefter antar kommissionen delegerade akter,
genomförandeakter och tekniska standarder på nivå 2. Sistnämnda rättsakt
utformas av ESMA, men antas av kommissionen. ESMA verkar sedan för att
stärka samarbetet mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och för att
uppnå en konsekvent och ändamålsenlig tillämpning av unionsrätten genom
att utfärda råd och rekommendationer på nivå 3. Därefter sker uppföljning
och revidering på nivå 4.
Den nivå i Lamfalussymodellen som har präglat EU:s metod för värdepappersreglering främst – och som därmed kan sägas utgöra huvudkatalysatorn
 2mVHIXKmPPIVWXERHEVHIVJ}VXMPPW]ROVmZWEXXVoHIXSGLTEVPEQIRXIXLEVHIPIKIVEXHIRRE
FIJSKIRLIX XMPP OSQQMWWMSRIR M IRPMKLIX QIH EVXMOIP  *)9* SGL EXX WXERHEVHIVRE W]JXEV XMPP
EXXYTTRoLEVQSRMWIVMRKMRSQHISQVoHIRWSQERKIWMPEKWXMJXRMRKWEOXIR7XERHEVHIVREJoVMRXI
MRRIFmVEWXVEXIKMWOEFIWPYXIPPIVTSPMG]ZEPYXERWOEZEVEEZXIORMWOOEVEOXmV(IWOEHIWWYXSQZEVE
EZKVmRWEHIKIRSQHIPEKWXMJXRMRKWEOXIVWSQHIKVYRHEWTo
  2mV HIX KmPPIV XIORMWOE WXERHEVHIV J}V KIRSQJ}VERHI JoV )71% YXJmVHE HIWWE M IRPMKLIX
QIH EVXMOIP  *)9* -RXI LIPPIV WXERHEVHIV J}V KIRSQJ}VERHI JoV SQJEXXE WXVEXIKMWOE FIWPYX
IPPIVTSPMG]ZEPSGLMRRILoPPIXWOEW]JXEXMPPEXXJEWXWXmPPEZMPPOSVIRJ}VXMPPmQTRMRKIREZHIEOXIVWSQ
WXERHEVHIVREmVLmRJ}VPMKEXMPP
71 (IXWOEHSGORSXIVEWEXXOSQQMWWMSRIRMRXIJoVmRHVEM)71%WJ}VWPEKYXERZMHEVI WIEVXMOIPWXWEQXEVXMOIPWX)71%J}VSVHRMRKIR 
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för de motsättningar som kommer att behandlas i följande avsnitt – är nivå 2.73
I stort sett all finansiell lagstiftning som rådet och parlamentet beslutar om
har nämligen kommit att kompletteras med en eller flera förordningar antagna av kommissionen. Detta kommer inte minst till uttryck i några av de
kommande lagförslagen. Bland dessa kan nämnas förordningen om blankning
och kreditswappar74 som kommer att kompletteras med fyra förordningar på
nivå 2.75 Ett annat exempel är förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,76 där kommissionen hittills har antagit nio
förordningar77 och aviserat att det kommer fler.78 Ett annat, för värdepappersmarknaden centralt regelverk, är MIFID II. Regelverket har delats upp på ett
direktiv (MIFID) och en förordning (MIFIR) och kommer att beröra flera
områden på värdepappersmarknaden.79 Antalet rättsakter på nivå 2 har inte
fastställts, men omfattningen av den delegerade icke-lagstiftningen förutspås
bli betydande.80 Den rättsliga grunden för delegeringen till kommissionen ifrågasätts inte, den är helt i enlighet med arbetsordningen i Lamfalussymodellen.
Det går dock att konstatera att själva metoden – att låta kommissionen och
därefter ESMA precisera innehållet i lagstiftningen – har kommit att nyttjas,
både kvantitativt och möjligen även kvalitativt, på ett sätt som kanske inte har
kunnat förutspås. Självfallet begränsas befogenheten i den delegerade lagstiftningen genom delegationsbeslutet på nivå 1, men det kan konstateras att det
inte sker någon uppföljning av det slutliga resultatet.81 När dessa rättsakter
dessutom antas inom helt andra tidsramar än vad som är fallet vid det ordinarie lagstiftningsförfarandet, framstår det inte som märkligt att det uppstår
vissa implementeringskomplikationer i medlemsstaterna.
Vad gäller hanteringen av ESMA:s riktlinjer och rekommendationerna kan
man inledningsvis fråga sig om det finns någon rättslig skillnad dem emellan.
 8MPPHIRRERMZoLmRJ}VWmZIR)71%WEVFIXIQIHEXXXEJVEQXIORMWOEWXERHEVHIVJ}VXMPPW]R
SGLKIRSQJ}VERHI
74 )YVSTETEVPEQIRXIXWSGLVoHIXWJ}VSVHRMRKRV
75 /SQQMWWMSRIRWHIPIKIVEHIJ}VSVHRMRKEVRVWEQXRVSGLOSQQMWWMSRIRWKIRSQJ}VERHIJ}VSVHRMRKRV
76 )YVSTETEVPEQIRXIXWSGLVoHIXWJ}VSVHRMRKRV
77 /SQQMWWMSRIRWHIPIKIVEHIJ}VSVHRMRKEVRVSGLOSQQMWWMSRIRWKIRSQJ}VERHIJ}VSVHRMRKEV
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Någon officiell definition har inte presenterats på EU-nivå och det synes närmast vara språkliga avväganden som avgör vilket begrepp som används. Finansinspektionen har publicerat en promemoria i syfte att klarlägga den rättsliga
innebörden av begreppen.82 I promemorian framgår att det inte bör vägas in
någon rättslig skillnad mellan riktlinjer och rekommendationer. Detta trots
att riktlinjer normalt är mer allmänt hållna och är avsedda att ha ett vidare
tillämpningsområde än rekommendationer. En av slutsatserna i promemorian
är att riktlinjer och rekommendationer från EU:s tillsynsmyndigheter har en
rättslig betydelse som kan liknas den som tillmäts allmänna råd i svensk rätt.83
Det kan även framhållas att riktlinjernas och rekommendationernas rättsliga
status bör förtydligas. Möjligen är det av sekundär karaktär att reflektera kring
detta då det uttryckligen framgår av artikel 288 FEUF att sådana rättsakter
ska vara icke-bindande. Det bör dock anmärkas att artikeln behandlar institutionernas normgivning, medan det i aktuellt fall är fråga om normgivning
av EU-myndigheter. Det har inte gått att finna någon rättslig förklaring till
att innebörden skulle skilja sig och därför ligger det nog närmast till hands
att utgå från att den är densamma. Generellt bör dock uppmanas till en viss
försiktighet i förhållande till ESMA:s rättsbildning på nivå 3 i Lamfalussymodellen. Trots den icke-bindande formen får riktlinjerna och rekommendationerna ofta en stor politisk betydelse och kan därför anses bli bindande i
praktiken.84 Mot bakgrund av att ESMA dessutom har erkänts en stark ställning på värdepappersmarknaden, är det inte osannolikt att dokumenten kommer att hanteras som om de hade ett högre rättskällevärde än vad de faktiskt
har.
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För att konkretisera några av de problem som kan uppstå genom EU:s metod
för reglering på värdepappersmarknaden – och för att ge en mer praktisk överblick över aktuella rättsakter i genomförandet – ges nedan en kort presentation av
AIFM-direktivets transformering till svensk rätt. Direktivet är, i likhet med de flesta direktiven på värdepappersområdet, av karaktären fullharmoniseringsdirektiv.
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Bakgrunden till direktivets tillkomst var att kommissionen önskade reglera
och harmonisera den del av fondmarknaden inom EU som inte omfattas av
det s.k. UCITS IV-direktivet.85 Kommissionen ansåg att det fanns ett behov av
att reglera verksamheten för riskkapitalfonder, hedgefonder och råvarufonder.
Man ansåg i och för sig inte att nämnda aktörer var orsaken till finanskrisen,
men de bedömdes ha en viktig roll i förhållande till stabilitet och effektivitet på finansmarknaden. Förvaltarna av dessa fonder – som tidigare inte hade
varit föremål för unionsrättslig reglering – ansågs därför behöva omfattas av
reglering och tillsyn.86 Syftet med AIFMD är alltså att skapa en inre marknad
för alternativa investeringsfonder genom ett harmoniserat regelverk inom EU.
Europaparlamentet och rådet antog AIFMD i juni 201187 och under hösten
inledde regeringen en kartläggning om hur direktivet skulle införas i svensk
rätt.88 Av avgränsningsskäl kommer den materiella regleringen inte att presenteras nedan.89
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AIFMD har på ett generellt plan utsatts för hård kritik från både motståndare
och förespråkare av en utökad reglering.90 Flera av remissinstanserna i Sverige
uttryckte oro för att ett så omfattande regelverk skulle införas inom så snäva
tidsramar.91 Trots detta gavs regeringens betänkande ett visst beröm utifrån de
rådande förutsättningarna.92 När utredningen sedan skickades på lagrådsremiss
markerade Lagrådet tydligt att det aktuella tidsutrymmet för genomförandet
inte var tillräckligt. De framhävde även att brådskan i lagstiftningsärendet
påverkat deras granskning och därmed inte möjliggjort en ingående analys av
alla detaljfrågor som lagstiftningen aktualiserade. Lagrådet riktade stark kritik
mot att det vid tiden för deras granskning fortfarande fanns grundläggande
rättsakter på EU-nivå som inte var färdigställda, bl.a. kommissionens delegerade förordning om komplettering av direktivet.93 Det faktum att direktivets
utformning dessutom bygger på att ytterligare rättsakter ska utformas först när
lagen trätt i kraft, dämpade inte Lagrådets inställning till direktivets överskådlighet.94 Även Advokatsamfundet intog ett klart kritiskt förhållningssätt genom
att uppmana regeringen att begränsa de skadliga verkningarna av en ”undermålig unionsrättslig reglering”. Skadebegränsningen skulle ske genom att det
endast genomfördes lagstiftning till den grad som ovillkorligen krävdes enligt
unionsrätten. Till följd av avsaknaden av konsekvensanalys på flera punkter
såg man inte adekvata skäl att genomföra lagstiftningen. Advokatsamfundet
framhöll även att direktivet uppvisade brister avseende beskrivning och analys
av gällande rätt.95
Sammantaget kan konstateras att direktivets ofärdiga status, dess komplexitet,
omfattning och korta tid för genomförande gjorde det svårt för ovannämnda remissinstanser och Lagrådet att överblicka innehållet och komma med en grundlig och heltäckande analys. Det kan i det här sammanhanget påpekas att propositionen också blev försenad. Den skulle ha överlämnats den 29 april 2013, men
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kom inte att färdigställas förrän den 13 maj 2013.96 Remissinstansernas och
Lagrådets kommentarer ger belägg för att det har uppstått vissa motsättningar
mellan EU:s regleringsiver och det svenska förhållningssättet till att förbereda
lagstiftning. Eftersom själva metoden för värdepappersreglering – som framgår
tydligt i exemplet AIFMD – innebär att man delegerar en hel del av genomförandet till nivå 2 och 3 i Lamfalussymodellen, kan det uppstå osäkerhetsmoment, dels i lagstiftningsprocessen, dels för aktörerna på finansmarknaden.
Det ska dock framhävas att omfattningen av eventuella rättsosäkra inslag självfallet varierar från fall till fall. När alla steg i Lamfalussymodellen fungerar i enlighet med sina bakomliggande syften bör inte ifrågavarande problem uppstå.97
AIFMD och annan värdepappersreglering med korta genomförandetider indikerar att EU har en snäv tidsagenda för att uppnå målet om en enhetlig inre
finansiell marknad. Frågan uppstår emellertid om de korta genomförandetiderna kan motiveras när de får uppenbara konsekvenser för lagstiftningsprodukten. Användandet av korta genomförandetider för regelverk som det
inte finns ett akut behov av – t.ex. AIFMD98 – bör starkt ifrågasättas.
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6.1 INLEDNING

Som kapitelrubriken antyder har det uppstått en motsättning mellan våra förpliktelser enligt EU-rätten och svensk konstitution. Denna motsättning kan
huvudsakligen hänföras till tre delområden:99
I. EU:s harmoniseringsambitioner på värdepappersmarknaden har
medfört ett intensivt författningsarbete som resulterat i flera komplexa regelverk.
II. Värdepappersregleringarna präglas ofta av korta genomförandetider och en försenad implementering kan innebära fördragsbrott
för medlemsstaterna.
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III. Svensk konstitution präglas av ett kvalitativt lagstiftningsförfarande.
I motsättningen är det alltså de två första påståendena som tillsammans har
kommit att göra det problematiskt för finansdepartementet att uppfylla det
tredje. I det följande kommer den identifierade motsättningen och dess delområden att diskuteras i förhållande till svensk lagstiftningsprocess och svensk
grundlag.
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Som framgått i tidigare avsnitt är det en naturlig del av den svenska rättstraditionen att eftersträva en högkvalitativ lagstiftningsprocess. Det synes vara
en generell uppfattning bland både privata och offentliga aktörer att de olika
delarna i beredningsprocessen fyller en viktig funktion i förhållande till en
välavvägd lagstiftningsprodukt.100 Det kan även framhållas att KU, i återkommande granskningar av regeringen, har påtalat vikten av att beredningskravet i
ord och mening respekteras. Vidare har KU understrukit att remissförfarandet
ska ha kvar sin betydelsefulla roll i beredningsarbetet, även när det gäller hanteringen av ärenden med EU-rättslig anknytning.101
I detta finner man säkerligen huvudförklaringen till att departementen kommit att använda i stort sett samma tidsramar för inhemsk lagstiftning som
för lagstiftning som härrör från direktiv.102 Detta förhållningssätt kan dock
inte vara helt aprioriskt och det är inte heller egendomligt att det kan uppstå
problem, då direktiven har ett slutdatum för genomförande, vilket den inhemska lagstiftningen inte har.103 Redan av denna anledning finns skäl att börja
diskutera specialåtgärder. Till detta kommer Lamfalussyprocessen som inneburit att värdepappersrättslig lagstiftning har kunnat antas genom ett snabbare och mer flexibelt förfarande. Därtill följer kommissionens och ESMA:s
utökade befogenheter. Det EU-rättsliga snabbspåret har alltså kommit att bli
ännu snabbare, men det finns överhuvudtaget inget svenskt dito. Att detta har
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påverkat det svenska lagstiftningsförfarandet förefaller därmed vara naturligt.
EU:s författningsarbete och sanktionen om fördragsbrott har följaktligen placerat departementet i en situation där allt mindre utrymme lämnas till förberedande åtgärder. Om man ändå beslutar sig för att genomföra sådana enligt
traditionell process kommer man säkerligen, i flera fall, vara på gränsen till
tidsöverträdelser. Följden för den svenska lagstiftningsprocessen är att den behöver effektiviseras.
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Att förberedande åtgärder lämnas mindre tid i lagstiftningsprocessen kan
sannolikt, men måste inte nödvändigtvis, innebära att beredningskravet i
grundlagen urholkas. Exakt var den nedre gränsen för grundlagsstridighet
ligger i detta avseende är inget som har diskuterats särskilt ingående i den
juridiska doktrinen. Det har inte heller klargjorts i vilken mån de delar av
beredningsprocessen som lämnats oreglerade – men som ändå indirekt har
kommit att förankras i statsförvaltningen – ska omfattas av något konstitutionellt skydd.
Av det praktiska exempel som redogjorts för i denna artikel, AIFMD, kan
konstateras att processerna vid implementeringen gjorde att centrala delar i
beredningen kunde ifrågasättas. Finansdepartementet hade vissa svårigheter att
leverera ett enhetligt betänkande på grund av direktivets ofullständighet och
den rådande tidspressen. Inte heller Lagrådet eller de i denna artikel angivna
remissinstanserna ansåg att de gavs den tid som de behövde för att genomföra
en erforderlig analys. Som bekant är förfaringssättet vid transformering av ett
direktiv som faller inom det primära lagstiftningsområdet att ärendet ska beredas. Av 7 kapitlet 2 § RF framgår att behövliga upplysningar och yttranden
ska inhämtas från myndigheter. Även sammanslutningar och enskilda ska i
den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig. Som huvudregel är
även lagrådsgranskning enligt 8 kapitlet 21 § RF påkallad. Som utgångspunkt
kommer därmed samtliga delar av lagstiftningskedjan att initieras. Att
åtgärderna utförs rent formellt kan dock inte anses tillräckligt om man ska
leva upp till kravet på en god beredning. Det bör även ses som en konstitutionell princip att de förfaranden som genomförs präglas av demokratiska och
rättssäkra arbetsprocesser så till den grad att de inblandade aktörerna kan utföra sina arbetsuppgifter. För snäva tidsramar kan innebära att man inte hinner
bearbeta materialet tillräckligt ingående. Vid ett sådant förhållande blir följdfrågan, om man drar det till sin spets, i vilken utsträckning man ska anse att
en beredning har skett överhuvudtaget. Påståendet i denna artikel är att EU:s
tillvägagångssätt för att reglera värdepappersmarknaden har den negativa potentiella effekten att kunna hamna i strid med beredningskravet som framgår
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av svensk grundlag. Ståndpunkten är att så var fallet vid transformeringen av
AIFMD.104 Denna konklusion härleds ur det faktum att beredningskravet, i
aktuellt fall, utmanades så till den grad att stora delar av dess syfte kommit att
undermineras. Följden för den svenska lagstiftningsprocessen är således att den
befinner sig i en normkonflikt. Denna normkonflikt bör hanteras för att den
inte ska riskera att undergräva den svenska konstitutionen.
Konstaterandet att några av EU:s arbetsmetoder har kommit att utmana svensk
grundlag är dessutom något som bör belysas i högre utsträckning. Exempelvis
kan det finnas några aspekter i maktförskjutningen från rådet och parlamentet
till kommissionen och ESMA som kan ifrågasättas ur ett demokratiskt perspektiv. En ingående analys av detta kommer inte att presenteras i artikeln,
men det kan konstateras att konsekvenserna i detta avseende inte är klarlagda.
Även om utökad befogenhet på nivå 2 och 3 i Lamfalussymodellen kan vara en
förutsättning för det regulatoriska genomförandet blir konsekvensen att värdepappersområdet rör sig längre och längre ifrån en demokratisk beskrivning
och blir mer och mer förenlig med en teknokratisk. Det finns inte heller
särskilt mycket som pekar på att denna utveckling skulle avta. Av denna anledning behöver den svenska lagstiftaren överväga hur viktigt det är för den
svenska rättstraditionen att de grundläggande dokumenten stämmer överens
med de processer som har kommit att användas för att reglera värdepappersmarknaden. Lagstiftaren fick en ordentlig chans att uppdatera RF – speciellt i
förhållande till EU-samarbetets tillväxt – vid 2010 års revidering.105 Resultatet
blev endast en ny paragraf, 1 kapitlet 10 § RF, som vidlyftigt anger att Sverige
är medlem i Europeiska unionen. Det skulle vara önskvärt om någon mer
formell anpassning tog form gentemot några av de EU-rättsliga metoderna på
värdepappersmarknaden. Genom att öka transparensen och medvetenheten i
förhållande till den faktiska rättsbildningen, skulle man åtminstone bidra med
mer legitimitet åt de demokratiska principerna i grundlagen.
*-227()87/c0*h6()87:)27/%6c8877=78)1)8%88*h6c2(6%7
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Frågan är då hur vi bör se på de aktuella motsättningarna. Trots att EU:s
metod för att reglera värdepappersmarknaden, i vissa fall, kan ha undergrävt
svensk grundlag är förhållandet så att de flesta finansmarknadsregleringarna
har överstatlig karaktär.106 Därmed är det normhierarkiska utgångsläget att vi
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prima facie ska följa dem trots att eventuella konflikter med svensk rättstradition kan uppstå. Med denna utgångspunkt bör det föras en diskussion kring
hur vi ska förhålla oss till normkonflikterna. Det kan inte vara önskvärt att
EU-samarbetet underminerar svensk konstitution. Å ena sidan kan påstås att
EU inte respekterar svensk grundlag och därmed inte heller det folkrättsliga
mandat som samarbetet bygger på. Å andra sidan kan påstås att den svenska lagstiftningsmodellen och vår grundlag bör anpassa sig till de förändrade
förutsättningarna och att vi riskerar att underminera den lojalitetsplikt som
vi har åtagit oss att följa enligt fördragen. I denna del går det naturligtvis att
inta olika förhållningssätt. Det finns lite som tyder på att det finns ett värde i
att ifrågasätta EU-medlemskapet på folkrättsliga grunder. Det vore emellertid
önskvärt om vi även fortsättningsvis kunde få behålla ett kvalitativt lagstiftningsförfarande. Frågan är bara om det går att tillgodose båda delar och samtidigt upphäva den aktuella motsättningen.
Det kommer inom ramen för denna artikel inte att anges specifika eller detaljerade förändringar som kan antas lösa de aktuella problemen. Däremot
kommer ett generellt förhållningssätt att diskuteras som kan vara av värde i
det strategival som är nödvändigt för att hantera den aktuella normkonflikten.
Om man utgår från att Sverige varken ska begå fördragsbrott eller överträda
svensk grundlag – vilket måste vara en rationell utgångspunkt – är det
nödvändigt att Sverige intar ett förhållningssätt där de förberedande åtgärderna i den svenska lagstiftningsproceduren riktar ett ännu tydligare fokus mot
EU:s lagstiftningsprocesser. En utökad EU-närvaro skulle även kunna innebära
större möjligheter att påverka och ifrågasätta de unionsrättsliga besluten. Det
ska framhållas att regeringen till viss del har arbetat för en generellt effektivare genomförandeprocess samt utökat sin EU-närvaro under de senaste åren.
Exempelvis har man eftersträvat ett mer aktivt förhållningssätt och en större
framförhållning i implementeringen.107 Det har dock inte skett i tillräcklig
utsträckning i förhållande till värdepappersmarknaden.
Av det anförda följer att Sverige bör agera på två sätt: (i) fokusera mer av resursanvändningen på EU:s lagstiftningsprocess istället för på den svenska, samt
(ii) bromsa unionens regleringsintensitet. Som framgår utgör de två förhållningssätten ingen envägsstrategi, utan är mer en strävan efter ömsesidiga eftergifter i syfte att bibehålla aktuella rättsliga åtaganden.
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6.4.1 UTÖKAT FOKUS PÅ EU:S LAGSTIFTNINGSPROCESS

Har man väl accepterat EU:s överstatlighet och de konsekvenser som reformprocesserna på värdepappersmarknaden har inneburit i rättsbildningshänseende måste man även inse att det huvudsakligen är det svenska systemet
som måste förändras och inte tvärtom. Som förklarats ovan har den svenska
lagstiftningsprocessen – i viss utsträckning – försökt att anpassa sig till europeiseringen. Anpassningen står dock inte i proportion till hur påtaglig den
EU-rättsliga prägeln har kommit att bli på värdepappersmarknaden. Detta
innebär att den svenska lagstiftningsprocessen bör rikta betydligt mer fokus
mot arbetsprocesserna i EU.108
Faktum är att det inte är särskilt svårt att finna argument till varför det kan vara
en god idé att diskutera alternativa tillvägagångssätt för svensk lagstiftningsprocess. Den svenska lagstiftningsmodellen – som behållit sina grunddrag under
lång tid – har vuxit fram i en miljö där i princip alla bestämmelser arbetades
fram utifrån svenska förhållanden. Detta har varit en gynnsam metod under
en lång tid inom de flesta rättsområden, men förutsättningarna har förändrats.
En betydande majoritet av den värdepappersrelaterade lagstiftningen sker idag
genom EU-rättsliga mandat. Detta innebär att det är på EU-nivå som alla
viktiga diskussioner, vägval och avgöranden sker. Denna utveckling kommer
sannolikt inte att avta. De flesta rättsakterna på finansmarknadsområdet är
fullharmoniseringsdirektiv eller förordningar. Dessutom kommer ESMA:s redan idag långtgående befogenheter sannolikt att öka. Detta innebär att den
materiella juridiken redan är fastställd när den svenska lagstiftningsprocessen
drar igång. Utrymmet för nationell påverkan inom det värdepappersrättsliga området är därmed begränsat. Den traditionella lagstiftningskedjan med
utredning, departementsberedning, en eventuell lagrådsremiss och regeringsbeslut om proposition till riksdagen behöver inte rutinmässigt vara den mest
ändamålsenliga vägen för implementering av värdepappersjuridik. I vart fall
inte när genomförandetiden är kort. Resultatet av att vägvalen redan är gjorda på EU-nivå blir att svensk lagstiftningsprocess har kommit att bli en slags
efterhandskontroll. Att då initiera samma traditionella process som används
för icke unionsrättslig lagstiftning – vilket ofta innebär materiellt omfångsrika
förarbeten – kan därmed anses omotiverat ur ett effektivitetsperspektiv. Svensk
konstitution kan behöva anpassa sig till utvecklingen och den svenska lagstift7ZIRWOE&EROJ}VIRMRKIR7ZIRWO*}VWmOVMRK7ZIRWOE*SRHLERHPEVIJ}VIRMRKIRSGL*SRHFSPEKIRW*}VIRMRKLEVTYFPMGIVEXIRTVSQIQSVMEHmVHIEVKYQIRXIVEVJ}VIXXYX}OEXJSOYWTo)9W
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ningsprocessen bör rimligtvis sträva efter att uppnå bättre effektivitet i denna,
något förändrade roll.
Genom utökad EU-närvaro,109 företrädesvis redan vid nivå 1 i Lamfalussyprocessen, skapas bättre förutsättningar för att identifiera de ställningstaganden
som Sverige kan komma att ställas inför vid implementeringen. Med anledning av att i princip alla viktiga vägval på värdepappersområdet idag sker på
EU-nivå, bör det falla sig naturligt att resursfördelningen får samma placering.
Det vore därmed positivt om finansdepartementets finansmarknadsavdelning
tillfördes ännu mer resurser. Resursutökningen bör även tillfalla Finansinspektionen och privata aktörer i deras gemensamma arbete med finansmarknadsavdelningen. Om fokus i berednings- och lagstiftningsarbetet i ett tidigt skede
dirigeras om till EU, kan det kanske även finnas bättre förutsättningar för
att tillgodose kraven på en god beredning, t.o.m. när genomförandetiderna
är korta. Det ska framhållas att denna typ av resursargument inte är unika.
Att utökade resurser innebär en god chans till förbättring är dessutom ganska
enkelt att rekommendera, speciellt när man inte ansvarar för någon kostnadsplan. Det förtjänar emellertid att understrykas att det kan komma att behöva
satsas mer för att komma till rätta med några av de komplikationer som har
uppstått kring svenska och EU-rättsliga samexistensfrågor.
Till följd av detta bör det inledas en utredning som kan komma med förslag
på nya metoder för värdepappersimplementering. En lyckosam utredning av
detta slag skulle kunna medföra nya infallsvinklar i förhållande till beredningsförfarandet och EU:s värdepappersmarknad. Möjligen skulle det kunna öppna
upp för alternativa åtgärder som gör att någon del av den traditionella beredningen kan bortprioriteras till förmån för ett effektivare hanteringssätt.
6.4.2 BROMSA UNIONENS REGLERINGSINTENSITET

Lika viktigt som det är att diskutera förändringsåtgärder i det svenska rättsystemet är det att granska och ifrågasätta de EU-rättsliga arbetsprocesserna.
Som framgår av kommissionens avsiktsförklaring till AIFMD förefaller det
inte alltid finnas ett akut behov av all unionsrättslig lagstiftning på värdepappersområdet,110 i vart fall inte till den grad att det kan vara meningsfullt att
forcera den på bekostnad av medlemsstaternas konstitutionella bestämmelser.
Det är därför av vikt att bromsa unionen i syfte att värna om svensk grundlag.
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Genom att få unionen att visa mer respekt för medlemsstaternas behov av
kvalitativa beredningsåtgärder kan förhoppningsvis den i artikeln diskuterade
motsättningen tonas ner. Det finns dock fler anledningar till att dämpa hastigheten i den unionsrättsliga regleringen. Man kan exempelvis fråga sig hur
EU:s institutioner kan avgöra om ifall den föreslagna lagstiftningen är förenlig
med proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna.111 Det torde vara svårt
att göra en välgrundad bedömning av detta när tidsramarna är snäva, lagtexten
ofullständig och det saknas ingående konsekvensanalyser. Hur kan man exempelvis veta om den aktuella regleringen kan komma att gå utöver vad som är
nödvändigt för att nå målen i fördragen enligt artikel 5.4 FEU, om väsentliga
delar av genomförandet återstår och dess konsekvenser inte ägnats någon närmare analys? Det ska även framhållas att riksdagen har blivit allt mer kritisk
till lagförslag från kommissionen med hänsyn till subsidiaritetsprincipen.112
Antalet s.k. motiverade yttranden till EU:s institutioner har ökat. Av 125 subsidiaritetsprövningar under 2012 har KU funnit att omkring 17 % av lagförslagen strider mot principen. Detta är en ökning med över 100 % från 2011.113
Post-crisis har unionen försökt att korrigera de brister som man ansåg förelåg
vid tiden före krisen, men man har även försökt ta höjd i förhållande till
potentiella problem som ännu inte har uppstått. En hel del av den lagstiftning
som kommit de senaste åren har varit mer inriktad på att ”fånga fågeln i flykten” än att komma till rätta med konstaterade problem. Det går inte att blunda
för de effektivitetsförluster som kan uppstå till följd av denna strategi. Det är
därför även av vikt att bromsa unionens regleringstakt med hänsyn till värdepappersinstituten och konsumenterna av finansiella tjänster. Det är nämnda
aktörer som i slutändan blir drabbade när de – inom korta övergångsperioder –
ska förhålla sig till ny lagstiftning. Det är inte sällan som en ny reglering kräver
att nya IT-strukturer tillskapas, att administrativa system uppdateras och att
övriga rutiner och utbildningsåtgärder vidtas.114 Om den nya regleringen sedan visar sig vara obehövlig kan omfattande välfärdsförluster uppstå.
Det är regeringen som företräder Sverige i rådet och det är därmed även regeringen som är demokratiskt ansvarig inför riksdagen.115 De svenska stats111(IRREJVoKEWXmPPIVWMKmZIR%HZSOEXWEQJYRHIXWIVIQMWW]XXVERHI 6 
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organen deltar i lagstiftningsförfarandet genom rådet, dess kommittéer och
arbetsgrupper. Representanterna är politiker samt tjänstemän från departement och myndigheter. Det är följaktligen innehavarna av dessa positioner
som får bära huvudansvaret för att nå fram med budskapet.
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