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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 juni 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för 

paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella 

investerare (Priip-produkter).  

 

Lagstiftningens struktur 

 

Förevarande lagstiftningsärende illustrerar det behov av en sammanhållen finansiell 

lagstiftning som Advokatsamfundet länge har förordat. Den finansiella lagstiftningen är i 

hög grad splittrad på en rad olika författningar, trots att frågorna ofta är närliggande och 

att många bestämmelser är likalydande. Detta förhållande är inte ägnat att främja 

överskådligheten. En ökad överskådlighet torde gynna konsumenter samtidigt som 

fördelarna med en ”förbättrad och enhetlig lagstruktur” skulle tillgodoses.1 

Advokatsamfundet anser vidare att det skulle vara i linje med den strävan efter 

konsoliderad och mer koherent lagstiftning, som märkts för den finansiella marknaden.2 

Som Advokatsamfundet tidigare har påpekat vid ett flertal tillfällen,3 bör 

lagstiftningsåtgärder därför vidtas för att samla samtliga dessa regler – som alltmer hänger 

samman och som på grund av konvergensen mellan olika finansiella verksamhetsgrenar i 

                                                
1
 Se SOU 2005:114 s. 528 och prop. 2008/09:200 s. 365. 
2
 Detta åskådliggörs exempelvis när regleringen av banker och kreditmarknadsbolag – som tidigare återfunnits i 

olika lagar – sammanfördes i lagen om bank- och finansieringsrörelse och när i princip lagarna för hela 

värdepappersmarknaden samlades i lagen om värdepappersmarknaden. 
3
 Se Advokatsamfundets remissyttranden i Fi2005/6495, Fi2006/2506, Fi2006/3480, Ju2008/10607/L2, 

Fi2010/799, Fi2010/4807, Fi2012/3710, Fi2013/208, Fi2013/329, Fi2013/3860, Ju2013/4513/L2, Fi2013/4037, 

Ju2014/1270/KO, Fi2014/2191, Fi2014/4475, Ju2015/3397/L2 och Fi2015/3943. 



2 

 

 

allt större utsträckning måste beaktas sammantaget – i en samlad 

finansmarknadslagstiftning. Därigenom skulle de skilda regelverken kunna samordnas, 

förståelsen för desamma öka samt förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar 

lättare undvikas. Förslag om liknande reformer har för de finansiella marknaderna förts 

fram i litteraturen och i den allmänjuridiska debatten4 samt i princip fått stöd från 

regeringshåll.5 I departementspromemorian Säkerheter och avräkningar – ett alternativt 

genomförande av två direktiv (Ds 2013:71) framhöll utredaren att en reform av det slag 

Advokatsamfundet förordar torde vara önskvärd eller kanske till och med nödvändig 

(s. 58 f.). 

 

I stället för att – som föreslås i promemorian – införa ytterligare en ny lag på 

finansmarknadsområdet och därmed ytterligare bidra till den ovan beskrivna splittringen, 

förordar Advokatsamfundet att regleringen i stället förs in i någon av de existerande 

lagarna på finansmarknadsområdet, exempelvis som nya §§ i 8 kap. lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden eller möjligen som ett nytt 5 b kap. i lagen (1991:980) om handel 

med finansiella instrument (efter kapitlet om investeringsrekommendationer), till vilka 

annan relevant näringsrättsliga speciallagstiftning upplysningsvis (bland respektive 

författnings inledande bestämmelser) kan hänvisa. 

 

Enskilda lagrum i den föreslagna lagtexten 

 

1 § Beteckningen av EU:s förordning om faktablad för paketerade och 

försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-

produkter) i lagtexten 

 

I promemorians lagförslag betecknas den aktuella förordningen ”EU:s förordning om 

faktablad för Priip-produkter”. Advokatsamfundet förordar en språkligt smidigare 

formulering, t.ex. ”Priip-förordningen”. 

 

2 § Finansinspektionen 

 

Advokatsamfundet har i tidigare remissvar påpekat det oegentliga att Finansinspektionen 

– som är en myndighet under regeringen och som regeringen utan riksdagens medverkan i 

princip genom beslut och förordning kan avveckla eller ombilda – omnämns direkt i 

lagtext, och att det bör övervägas att – enligt bl.a. finländsk förebild – införa en lag om 

Finansinspektionen.6 Samma synpunkter gör sig gällande avseende lagförslagets 2 §, som 

utpekar Finansinspektionen som behörig myndighet, vilket alltså rätteligen i stället borde 

                                                
4
 Se exempelvis J. Perkins, ”The Morality of Commercial Lawmaking”, Butterworth’s Journal of International 

Banking and Finance Law 2005 s. 456 och D. Hanqvist, ”Näringsrättens splittring – exemplet med de finansiella 

marknaderna”, Förvaltningsrättslig tidskrift 2006 s. 23, ”Obligatorisk fullständig rapportering av 

derivattransaktioner”, Juridisk Publikation 1/2014 s. 105 och Lagen om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder – En kommentar (Gula biblioteket 2016) s. 113 f. 
5
 Se prop. 2006/07:5 s. 320 och prop. 2009/10:220 s. 75. 
6
 Se Advokatsamfundets remissyttranden i Fi2013/329 s. 17; Ju2015/3397/L2 s. 7 f. och Fi2013/3294 s. 8; se 

även diskussionen i Hanqvist (2016) kommentaren till 13 kap. 1 § (s. 678 ff.). 
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ske genom att regeringen i kraft av ett i lag givet bemyndigande genom beslut anger 

Finansinspektionen som behörig myndighet enligt lagen. 

 

3 § Tystnadsplikten för advokater 

 

Advokatsamfundet uppmärksammar och uppskattar hänvisningen i andra stycket till 

skydd för advokaters tystnadsplikt. 

 

11 § Sanktionsavgiftens storlek 

 

I §:en punkt 1 anges att beloppet ska vara det som den 30 december 2014 i svenska kronor 

motsvarande 700 000 euro. Det anges inte enligt vems växelkurs omräkningens ska ske. 

Formuleringen torde också vara helt onödig, eftersom det redan nu torde vara möjligt att 

fastställa detta belopp och således låta det anges som ett belopp uttryckt i kronor redan i 

lagtexten. Osäkerheten kring beräkningen av beloppet kan således på ett enkelt sätt 

undanröjas. 

 

17 § Tystnadsplikt för den som har varit knuten till en Priip-produktutvecklare 

 

Som Advokatsamfundet tidigare har påpekat råder det omotiverade skillnader mellan 

olika lagar hur tystnadsplikten har formulerats och hur den sanktioneras.7 Förutom att 

understryka behovet av en samlad lagstiftning talar också rättssäkerhetsskäl – bl.a. 

eftersom den som är knuten till en Priip-utvecklare också kan omfattas av tystnadsplikten 

enligt någon annan näringsrättslig speciallagstiftning – för att frågan om tystnadsplikten 

blir föremål för en samlad översyn och enhetlig reglering. 

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

 

 

 

 

Anne Ramberg 

                                                
7
 Se Advokatsamfundets remissyttranden i Fi2006/2506 och Fi2006/3480 s. 18 f. respektive Fi2008/2596 s. 5 f.; 

se också Hanqvist (2016) kommentaren till 8 kap. 25 § (s. 532 f.). 


