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SOU 2020:74 En europeisk åklagarmyndighet i Sverige 

 

Med anledning av utredningen ”En europeisk åklagarmyndighet i Sverige” vill 

Svenska Bankföreningen lämna följande synpunkter. 

 

Utredningen konstaterar att de europeiska delegerade åklagarna ska ha rätt att begära 

eller besluta om alla de åtgärder som är tillgängliga för nationella åklagare. Utredaren 

konstaterar också att svensk rätt uppfyller kraven angående tillgång till lagrade uppgifter 

i Eppo-förordningen och att det därmed inte behövs några lagstiftningsåtgärder eller 

andra åtgärder för att uppfylla kraven på tillgång till uppgifter. I lag (2004:297) om bank- 

och finansieringsrörelse (LBF), 1 kap. 11§ finns en skyldighet för en bank att lämna ut 

uppgifter om enskildas förhållande till banken, om det under en utredning enligt 

bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller 

om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en 

annan stat eller en mellanfolklig domstol eller i ett ärende om erkännande och 

verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas utan dröjsmål 

och i elektronisk form.  

 

Polismyndigheten har i förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, 5 kap. 4 

§ givits rätt att meddela föreskrifter om hur uppgiftslämningen enligt LBF 1 kap. 11 § ska 

gå till. Polismyndighetens arbete med de föreskrifterna pågår för närvarande. Det 

förändrade kravet att uppgifterna ska lämnas i elektronisk form medför ett stort 

transformeringsarbete för bankerna. När utredaren konstaterar att det med avseende på 

uppgiftslämning inte behövs någon ändring i lag eller andra åtgärder för att uppfylla 

kraven i Eppo-förordningen utgår Bankföreningen ifrån att den uppgiftslämning som 

kommer att bli aktuell med anledning av den europeiska åklagarmyndigheten kommer 



 

 

 

 

 

 

att kunna ske i samma tekniska lösning som uppgiftslämningen till Polismyndigheten. 

Det är inte rimligt att bankerna ska behöva tillhandahålla samma uppgifter till 

brottsutredande myndigheter i två olika kanaler. 
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