
 

1

 

Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

 

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs

 

2

 

 att 8 kap. 5 och 19 §§ samt 9 kap.
12 § sekretesslagen (1980:100)

 

3

 

 skall ha följande lydelse.

 

8 kap.

 

5 §

 

4

 

Sekretess gäller i statlig myndighets verksamhet, som består i till-
ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värde-
pappersmarknaden eller försäkringsväsendet, för uppgift om 

1. affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet
avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften röjs, 

2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i af-
färsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verk-
samhet avser. 

I ärende hos statlig myndighet om innehav av 
1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag eller

försäkringsaktiebolag, 
2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller 
3. aktier eller andelar i börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingor-

ganisation
gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska för-

hållanden om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgif-
ten röjs. Sekretess gäller inte för beslut av myndigheten och inte heller för
uppgift som erhållits från annan myndighet om uppgiften inte är sekretess-
belagd där. 

Sekretess gäller vidare i statlig myndighets verksamhet, som består i över-
vakning enligt insiderlagen (1990:1342), övervakning enligt lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument eller kontroll enligt valu-
taväxlingslagen (1996:1006), för sådan uppgift om enskilds ekonomiska el-
ler personliga förhållanden, vilken på begäran har lämnats av någon som är
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Prop. 1999/2000:94, bet. 1999/2000:FiU26, rskr. 1999/2000:206.
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Jfr rådets första direktiv 77/780/EEG av den 12 december 1977 om samordning av
lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut
(EGT L 322, 17.12.1977 s. 30, Celex 377L0780) senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets direktiv 98/33/EG av den 22 juni 1998 om ändring av artikel 12 i
rådets direktiv 77/780/EEG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut,
artiklarna 2, 5, 6, 7 och 8 och bilagorna II och III till rådets direktiv 89/647/EEG om
kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut och artikel 2 och bilaga II till rådets direktiv 93/
6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (EGT L 204,
21.07.1998 s. 29, Celex 398L0033).
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Lagen omtryckt 1992:1474. 
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Senaste lydelse 1998:264.

SFS 2000:443
Utkom från trycket
den 14 juni 2000



 

2

 

SFS 2000:443

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

skyldig att lämna uppgifter till myndigheten. Rör uppgiften den uppgifts-
skyldige gäller dock sekretess endast om denne kan antas lida skada eller
men om uppgiften röjs och sekretess inte motverkar syftet med uppgiftsskyl-
digheten.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal härom med främ-
mande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet
som avses i första–tredje styckena för sådan uppgift om affärs- eller driftför-
hållanden och ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten
erhållit enligt avtalet. Samma sekretess gäller hos Finansinspektionen, i den
mån regeringen föreskriver det, om inspektionen från utländsk myndighet
eller utländskt organ erhållit uppgifter enligt annat avtal. Föreskrifterna i
14 kap. 1–3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen en-
ligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

Utan hinder av sekretess får uppgift enligt första stycket lämnas till en börs
om uppgiften behövs för att börsen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt
lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller annan författning.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 

 

19 §

 

Sekretess gäller hos tillsynsmyndighet i konkurs för uppgift om en-
skilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften
rör lider skada om uppgiften röjs. Utan hinder av sekretessen får uppgift
lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i konkurslagen (1987:672). Fö-
reskrifterna i 14 kap. 1–3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i
strid med avtal som ingåtts med utländsk myndighet eller utländskt organ.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

 

9 kap.

 

12 §
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Sekretess gäller i ärende om någons inträde i Advokatsamfundet, om
disciplinärt ingripande mot advokat eller om advokats uteslutning ur sam-
fundet för uppgift om hans ekonomiska ställning eller om annans personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör
lider skada eller men om uppgiften röjs.

Motsvarande sekretess gäller i ärende om godkännande eller auktorisation
av revisor eller registrering av revisionsbolag, om disciplinärt ingripande
mot godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag eller
om upphävande av godkännande, auktorisation eller registrering. Föreskrif-
terna i 14 kap. 1–3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid
med avtal som ingåtts med utländsk myndighet eller utländskt organ. Sekre-
tessen enligt detta stycke gäller inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Thomas Stiber Strömgren
(Justitiedepartementet)
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Senaste lydelse 1995:532.


