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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-19
Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart
Hamberg och Per Virdesten.
Blankning
Enligt en lagrådsremiss den 7 juni 2012 (Finansdepartementet) har
regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1.

lag med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning,

2.

lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Linnéa
Klefbäck.
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

2

Förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s
blankningsförordning
3§
I paragrafen ges Finansinspektionen befogenheten att förelägga ett
företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller
annat, och att den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken
ska inställa sig till förhör. Enligt paragrafens andra stycke får föreläggandet dock inte strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för
advokater.
Det förhållandet att endast den tystnadsplikt som gäller för advokater
nämns kan ge intryck av att det endast är den och inte andra personers lagreglerade tystnadsplikt som omfattas av undantaget från
skyldigheten att lämna uppgifter. Det har emellertid under föredragningen upplysts att bestämmelsen inte är avsedd att tolkas
e contrario och att anledningen till att endast advokater nämns är att
det främst är advokater som i praktiken är aktuella i sammanhanget.
Andra stycket är därför närmast av upplysande karaktär.
Även om det kan riktas invändningar mot denna lagstiftningsteknik
kan Lagrådet godta paragrafens utformning, främst mot bakgrund av
att den redan har sin motsvarighet i ett antal lagar på bl.a. det finansiella området (jfr bl.a. 6 kap. 1 a § lagen, 1991:980, om handel med
finansiella instrument och 23 kap. 3 § lagen, 2007:528, om värdepappersmarknaden).
6§
I paragrafen anges i 16 punkter de olika situationer där Finansinspektionen ska besluta om att en särskild avgift ska tas ut.
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Punkterna har inte utformats på ett helt enhetligt sätt. Lagrådet
förordar därför att paragrafen bearbetas i formellt hänseende innan
den läggs till grund för lagstiftning.
15 §
Enligt paragrafen ska Finansinspektionens beslut enligt lagen och
enligt artikel 17.7 i blankningsförordningen få överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Enligt remissen innebär bestämmelsen motsatsvis att det föreligger överklagandeförbud beträffande andra typer av
beslut som fattas med stöd av blankningsförordningen. Lagrådet vill
inte ifrågasätta att andra typer av beslut enligt blankningsförordningen inte kan överklagas. Detta är emellertid inte något som följer
automatiskt av den föreslagna regleringen.
Övrigt lagförslag
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

