Stockholm den 15 september 2022

R-2022/1237

Till Näringsdepartementet
N2022/01453

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 juni 2022 beretts tillfälle att avge
yttrande över promemorian Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt
konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar.
Sammanfattning
Advokatsamfundet har inte något att erinra mot promemorians förslag att införa en ny
bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) om absolut
sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen (2008:579) för
uppgifter i förklaringar inom ramen för eftergiftsprogram och förlikningsinlagor.
Den föreslagna bestämmelsen avser att genomföra artikel 31.3 i Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas
konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av
konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad.
Av förslaget framgår att den absoluta sekretessen ska gälla i tjugo år, vilket motsvarar
vad som gäller för Konkurrensverket enligt 30 kap. 1 a § OSL. I 30 kap. OSL finns
bestämmelser där sekretessen är begränsad till tjugo år respektive femtio år. Den
föreslagna bestämmelsen föreslås dock inte införas i 30 kap. OSL utan i 36 kap. OSL,
varför en jämförelse med vad som gäller för tidsbegränsningar i det kapitlet hade varit
önskvärt (se då även 36 kap. 5 a § OSL).
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Promemorian innehåller inte heller några närmare överväganden huruvida
tidsbegränsningen är förenlig med direktivet. Av förarbetena till motsvarande
bestämmelse hos Konkurrensverket framgår att (den absoluta) sekretessen bör gälla i
högst tjugo år, i likhet med vad som i huvudsak gäller enligt 30 kap. OSL (se
prop. 2020/21:51 s. 232).
Denna avsaknad av mer utförliga överväganden i förarbetena och i den nu remitterade
promemorian avseende tidsperioden för den absoluta sekretessen och dess förenlighet
med direktivet bör därför åtgärdas i det fortsatta lagstiftningsarbetet med det nu
remitterade förslaget.
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