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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-05-11 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Karin Almgren 

samt justitierådet Stefan Johansson 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

gräsrotsfinansiering 

 

Enligt en lagrådsremiss den 6 maj 2021 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om  

    gräsrotsfinansiering,  

2. lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan  

    finansiell verksamhet,  

3. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i  

    brottmål,  

4. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,  
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5. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt   

    och finansiering av terrorism,  

6. lag om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528)  

    om värdepappersmarknaden.  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet  

Johan Dahlman och rättssakkunnige Christian Nilsson. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande. 

 

Förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 

förordning om gräsrotsfinansiering 

 

4 kap. 2 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att Finansinspektionen får 

bestämma att ett beslut av inspektionen ska gälla omedelbart. Detta 

avser bland annat ett beslut om föreläggande enligt 2 kap. 2 §, dvs. 

att en fysisk eller juridisk person ska tillhandahålla uppgifter, 

handlingar eller annat och att den som förväntas kunna lämna 

upplysningar i saken ska inställa sig till förhör på tid och plats som 

inspektionen bestämmer.  

 

I författningskommentaren anges att bestämmelsen är  

utformad delvis efter förebild av bland annat 4 kap. 2 § lagen  

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

värdepapperisering. Det kan därvid konstateras att den lagen 

innehåller en paragraf om föreläggande (2 kap. 1 §) som motsvarar  

2 kap. 2 § i den nu föreslagna lagen, men att inspektionen inte kan 

bestämma att sådana beslut ska gälla omedelbart. I förarbetena till 

lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

värdepapperisering anges också att de beslut som bör kunna 
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verkställas omedelbart är beslut om återkallelse av tillstånd samt 

beslut om ingripanden genom föreläggande eller förbud (se prop. 

2019/20:37 s. 70 f.). Lagrådet anser att motsvarande bör gälla för 

beslut enligt den nu föreslagna lagen och förordar därför att 

hänvisningen till 2 kap. 2 § utgår. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

 


