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Finansinspektionen 

Enligt sändlista FI Dnr 21-13623 Box 7821 
SE-103 97 Stockholm 

(Anges alltid vid svar) [Brunnsgatan 3] 
Tel +46 8 408 980 00 
Fax +46 8 24 13 35 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

Remiss – förslag till ändringar i Finansinspektionens 
föreskrifter om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om 
handel med vissa finansiella instrument 

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med 
vissa finansiella instrument. Ändringarna innebär att föreskrifterna inte längre 
ska gälla för företag som driver en reglerad marknad eller en handelsplattform, 
eller tillhandahåller datarapporteringstjänster som APA-leverantör eller CTP-
leverantör. Dessutom föreslår Finansinspektionen att bestämmelserna om att 
information enligt vissa artiklar i Mifir1 ska lämnas till Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) upphävs.  

Ändringarna syftar till att anpassa föreskrifterna till ändringar som har gjorts i 
Mifir och ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som träder 
i kraft den 1 januari 2022. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2022. 

Finansinspektionen bifogar förslag till författningstext och en remiss-
promemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på Finansinspektionens 
webbplats www.fi.se. 

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 
103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 22 
oktober 2021. Ange diarienummer 21-13623. 

Frågor med anledning av förslaget besvaras av Peter Albrecht: 
peter.albrecht@fi.se eller tfn 08-408 981 31. 

FINANSINSPEKTIONEN 

Magdalena Petersson 
Regelgivningsansvarig 

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. 

1(2) 

http://www.fi.se/
mailto:finansinspektionen@fi.se
mailto:peter.albrecht@fi.se


 

 

FI Dnr 21-13623 

Bilagor: 
Förslag till föreskrifter 
Remisspromemoria 

Sändlista: 
Kammarkollegiet 
Kommerskollegium 
Skatteverket 
Sveriges riksbank 
Regelrådet 
Revisorsinspektionen 
Riksgäldskontoret 
Riksrevisionen 

Advokatsamfundet 
Aktiemarknadsbolagens förening 
Aktiemarknadsnämnden 
Bankgirocentralen BGC AB 
Finansbolagens Förening 
Finansförbundet 
Fondbolagens förening 
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 
Industrins finansförening 
Nasdaq Stockholm AB 
Näringslivets Regelnämnd 
Rådet för finansiell rapportering 
Svensk Värdepappersmarknad 
Svenska Fondhandlareföreningen 
Svenskt Näringsliv 
Sveriges Finansanalytikers Förening 

För kännedom: 
Finansdepartementet 
Justitiedepartementet 

2 


	Remiss – förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

