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Promemorian ”En paneuropeisk privat
pensionsprodukt”
(Diarienummer: Fi2021/03722)
TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av rubricerad promemoria och
får anföra följande.
TU begränsar sitt yttrande till promemorians frågor om offentlighet och
sekretess.

Sammanfattning
TU noterar att promemorians förslag om utökad sekretess saknar
överväganden om behovet av offentlighet.
TU avstyrker i första hand förslaget om utvidgad sekretess, då det i den
bakomliggande förordningen inte finns något krav om sekretess för den
som en anmälan avser, i andra hand förordar TU att
sekretessbestämmelsen utformas med ett rakt skaderekvisit.

Förslaget
I promemorian föreslås att sekretess ska gälla i en statlig myndighets
verksamhet för uppgift om en enskilds förhållanden i en anmälan eller
utsaga, om denna avser en överträdelse av bestämmelse i lag eller annan
författning som gäller för s k PEPP-sparinstituts och PEPP-distributörers
verksamhet och uppgiften kan avslöja den anmäldes identitet.
Förslaget är utformat med ett omvänt skaderekvisit, d v s med en
presumtion för sekretess.

TU avstyrker
Enligt TU:s mening måste en utgångspunkt för varje övervägande om
sekretess vara offentlighet. Det är sålunda sekretessen som måste
motiveras – inte offentligheten.
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TU noterar att det i promemorian inte förs några överväganden om
betydelsen av offentlighet och insyn i dessa fall. TU noterar vidare att det
av promemorian framgår (s 162) att det i PEPP-förordningen inte finns
någon bestämmelse om skydd för den som en anmälan avser.
Regeringen uttrycker på sin hemsida att ”Offentlighetsprincipen är en
grundläggande princip för Sveriges statsskick” och att den ”innebär
bland annat att regeringens och andra myndigheters verksamheter så
långt som möjligt bedrivs i öppna former under insyn av allmänhet och
massmedia”.
Mot den bakgrunden avstyrker TU promemorians förslag.
Om regeringen, ovanstående uttalanden till trots, avser att gå vidare med
förslaget, så förordar TU att sekretessbestämmelsen utformas med ett
rakt skaderekvisit, d v s med en presumtion för offentlighet.
Stockholm den 18 februari 2022
TU – Medier i Sverige
Per Hultengård
Jurist
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