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Närvarande: F.d. justitierådet Martin Borgeke samt justitieråden   

Leif Gäverth och Eric M. Runesson 

En pilotordning för distribuerad databasteknik 

Enligt en lagrådsremiss den 17 november 2022 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

1. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 

    kontoföring av finansiella instrument, 

2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.  

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departements-

sekreteraren Karine Arakelian.  

Förslagen föranleder följande yttrande.  
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Allmänt 

EU:s förordning om en pilotordning för distribuerad databasteknik 

antogs den 30 maj 2022 och ska i sin helhet tillämpas från och    

med den 23 mars 2023. Med anledning av förordningen föreslås        

i lagrådsremissen ändringar i kontoföringslagen och i lagen om 

värdepappersmarknaden vilka innebär att Finansinspektionen ska   

få ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt förordningen. 

Förslagen innebär också att definitionen av finansiella instrument 

kompletteras så att det framgår att den inbegriper även sådana 

instrument som emitteras genom teknik för distribuerade liggare, 

förkortat DLT. Lagändringarna föreslås träda i kraft den                   

23 mars 2023. 

Lagrådet har inga invändningar i sak mot remissförslagen. Dock vill 

Lagrådet väcka ett par frågor med anknytning till dessa. 

Förslaget till lag om ändring i lagen om värdepapperscentraler och 

kontoföring av finansiella instrument 

I remissen föreslås att föreskriften i 9 kap. 27 §, som ger 

Finansinspektionen rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar 

och anmälningar enligt förordningen om värdepapperscentraler, ska 

kompletteras med anledning av den nya EU-förordningen. Den 

föreslagna lydelsen av paragrafens första stycke blir följande. 

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och 
anmälningar enligt förordningen om värdepapperscentraler och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 av den   
30 maj 2022 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som 
baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av 
förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 
2014/65/EU.  

Detta sätt att ange EU:s rättsakter är etablerat. Första gången som 

rättsakten förekommer i en svensk författning används alltså den 
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fullständiga beteckningen. Denna är emellertid ofta mycket tung att 

läsa. I de fall det är ett flertal förordningar eller direktiv som det 

hänvisas till accentueras problemet. Lagrådet vill därför lyfta frågan 

om inte en mer läsvänlig lösning vore att i lagtexten hänvisa endast 

till namnet på förordningen eller direktivet och utesluta den 

information om vilka förordningar eller direktiv som i sammanhanget 

har ändrats eller upphävts. Sådan information skulle med fördel 

kunna placeras i en not. Detta skulle visserligen vara ett helt nytt sätt 

att hänvisa till förordningar och direktiv, men eftersom den nuvarande 

ordningen inte är särskilt lyckad vore det önskvärt att det gjordes en 

översyn av hänvisningstekniken. 

Eftersom Lagrådet har tagit upp och lämnat synpunkter på den här 

föreslagna lagändringen vill Lagrådet tillägga att det språkligt sett blir 

bättre om ordet ”enligt” infogas omedelbart före ”Europaparlamentets 

och rådets förordning …”.  

Förslaget till lag om ändring i lagen om värdepappersmarknaden 

1 kap. 5 § 

Även här illustreras den i det föregående väckta frågan om hur EU:s 

rättsakter bör anges i svenska författningar. En jämförelse kan för 

övrigt göras med den föreslagna nya lagtexten i 23 kap. 12 §. 

 

 

 


