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Yttrande över 2013 års värdepappersmarknadsutrednings
betänkande Värdepappersmarknaden – MiFID II och MiFIR
(SOU 2015:2)
Jag begränsar mitt yttrande till frågan om de föreslagna reglerna om sanktioner
kan komma att innebära problem i förhållande till det förbud mot dubbla sanktionsförfaranden som framgår av artikel 4 i Europakonventionens sjunde tillläggsprotokoll och artikel 50 i EU:s rättighetsstadga.
Jag har tagit del av Ekobrottsmyndighetens remissyttrande. Enligt 2 § första
stycket 3 förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
handlägger myndigheten samtliga mål som avser lagen (2005:377) om straff
för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrumen.
I likhet med Ekobrottsmyndigheten anser jag att det är mycket angeläget att det
i största möjliga utsträckning i lagstiftningen klargörs hur problematiken som
hänger samman med förbudet mot dubbla sanktionsförfaranden ska hanteras.
Jag ansluter mig till vad Ekobrottsmyndigheten anfört i nu aktuellt avseende.
Åklagarmyndigheten har för övrigt framfört likartade synpunkter i flera av de
övriga lagstiftningsärenden som Ekobrottsmyndigheten nämner på s. 4 i sitt
yttrande.
Ekobrottsmyndighetens konstaterar att regeringen i propositionen 2014/15:57
om nya sanktioner på finansmarknadsområdet uttalat att det kan förutses att
frågan om tillämpning av dubbelprövningsförbudet kommer att aktualiseras i
flera kommande lagstiftningsärenden på finansmarknadsområdet, eftersom de
avses inrymma införande av nya sanktionsbestämmelser med bakgrund i nya
EU-rättsakter. Regeringen uttalar att det i de sammanhangen kommer att finnas
anledning att återkomma till denna fråga. Enligt Ekobrottsmyndigheten bör
frågan behandlas i det nu aktuella lagstiftningsärendet. Jag delar Ekobrottsmyndighetens uppfattning
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I detta ärende har vice riksåklagaren Kerstin Skarp beslutat. Chefsåklagaren
Lars Persson har varit föredragande.

Kerstin Skarp

Lars Persson

För kännedom till:
Ekobrottsmyndigheten (EBM A-2015/0105)
Utvecklingscentrum Stockholm
Utvecklingscentrum Malmö

