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REMISSVAR (Fi2011/4467) 

Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011) 652) till 
Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för 
finansiella instrument samt förslag (KOM(2011) 656) till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för 
finansiella instrument 

 

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen och begränsar sitt 
yttrande till de delar i direktivförslaget som kan påverka arbetstagarinflytandet. 
Här är det fråga om dels de bestämmelser som reglerar krav för ledamöter i 
ledningsorganet, dels bestämmelserna om sanktioner. 
 
I direktivförslaget finns ett antal artiklar som anger att medlemsstaterna ska 
säkerställa att medlemmarna i ledningsorganet ska uppfylla vissa angivna krav. 
Bland annat ska medlemmarna avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
fullgöra sina uppgifter och det finns begränsningar i att kunna kombinera olika 
ledningsfunktioner. Varje medlem ska agera med ärlighet, integritet och 
oberoende för att på ett effektivt sätt kunna bedöma och ifrågasätta beslut som 
fattas av personer i ledande befattning. 
 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ska utarbeta 
förslag till standarder med ytterligare specifikationer om detta, som sedan 
kommissionen kan anta. 
 
Vid ett första påseende kan det förefalla vara självklarheter som anges i 
bestämmelserna. När man överlåter detaljregleringen till kommissionen utan 
någon egentlig möjlighet för medlemsstaterna att kunna påverka, är det dock 
stor risk att detta i förlängningen leder till en inskränkning av arbetstagarnas 
rättigheter enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för 
privatanställda. Detta är inte acceptabelt. 
 
Direktivförslaget innehåller också mycket omfattande sanktioner för det fall 
bestämmelserna överträds. För fysiska personer, t.ex. de som ingår i 
ledningsorganet, ska bland annat administrativa ekonomiska påföljder på upp 
till 5 miljoner euro kunna utgå. De administrativa ekonomiska sanktionerna 
ska, såvitt man kan förstå, påföras oberoende av straffrättsliga påföljder och 
skadestånd.   
 
Att fackliga styrelserepresentanter riskerar att hållas personligt ansvariga för 
styrelsens beslut, samtidigt som så ofantligt stora belopp skulle kunna ådömas 
dem, kan givetvis påverka viljan att ställa upp som ledamot. Inte heller detta är 
acceptabelt. Det kan också ifrågasättas om sanktionerna är förenliga med 
Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. 
 
 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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