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Till Finansinspektionen 

FI Dnr 21-13623 

 

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 september 2021 beretts tillfälle att 

avge yttrande över Finansinspektionens förslag till ändringar i Finansinspektionens 

föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel 

med vissa finansiella instrument och över tillhörande remisspromemoria 

(ändringsförslaget).  

Sammanfattning 

Syftet med ändringsförslaget är enligt promemorian att undvika en dubbelreglering 

avseende de skyldigheter som idag ankommer på handelsplatser och företag som 

tillhandahåller datarapporteringstjänster som APA-leverantör och CTP-leverantör 

enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt 

lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument 

(rapporteringsföreskrifterna). 

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot ändringsförslaget, men lämnar 

nedan synpunkter på utformningen och förslag till ett möjligt förtydligande.  
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Synpunkter 

Advokatsamfundet instämmer med Finansinspektionens uppfattning att de ändringar i 

Mifir1 som ändringsförordningen2 föreskriver medför att de bestämmelser som idag 

följer av rapporteringsföreskrifterna innebär en dubbelreglering i förhållande till 

handelsplatser, APA-leverantörer och CTP-leverantörer. De följdändringar som vidare 

föreslås i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och förordningen (2007:572) 

om värdepappersmarknaden med anledning av ändringsförordningen innebär även att 

Finansinspektionens bemyndigande att meddela föreskrifter om att informationen ska 

lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) upphör vid 

årsskiftet. Advokatsamfundet anser därför att de föreskriftsändringar som 

Finansinspektionen nu föreslår är nödvändiga.  

Advokatsamfundet noterar att 2 § i ändringsförslaget innebär att företag som driver 

värdepappersrörelse med stöd av 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 § eller 4 kap. 4 § lagen om 

värdepappersmarknaden även fortsättningsvis omfattas av föreskriften. Av 2 kap. 1 § 

8–9 p. lagen om värdepappersmarknaden följer att en MTF-plattform och en OTF-

plattform kan drivas av ett värdepappersinstitut. Det medför att ändringsförslaget kan 

tolkas som att värdepappersinstitut som driver MTF- eller OTF-plattform även ska 

rapportera transaktioner som sker på handelsplattformarna till Finansinspektionen. 

För att undvika osäkerhet kring föreskrifternas tillämplighet i förhållande till sådana 

värdepappersinstituts drift av en handelsplattform kan Finansinspektionen överväga 

att föra in ett förtydligande om att företag som driver en MTF-plattform eller OTF-

plattform inte omfattas av rapporteringsföreskrifterna för information och 

referensuppgifter som hänför sig till transaktioner som sker på handelsplattformar som 

drivs av värdepappersinstitutet och att sådana transaktioner istället ska rapporteras till 

Esma enligt ändringsförordningen.  

                                                        
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella  
instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2175 av den 18 december 2019 om ändring av förordning 
(EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning 
(EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet 
(Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för 
finansiella instrument, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella 
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2015/847 om 
uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel. 
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