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Remiss av förslag till nya föreskrifter om positionslimiter med 
anledning av Mifid 2 

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter som fastställer positionslimiter i 
råvaruderivat. Föreskriftsförslaget har upprättats eftersom Europaparlamentet 
och rådet har antagit ett direktiv om marknader för finansiella instrument 
(Mifid 2 eller direktivet) och en förordning om marknader för finansiella 
instrument (Mifir). 
 
Mifid 2 och Mifir ersätter det nuvarande direktivet om marknader för 
finansiella instrument. I Mifid 2 finns regler om att behöriga myndigheter ska 
fastställa positionslimiter för storleken på den nettoposition som en fysisk eller 
juridisk person får inneha i råvaruderivat som handlas på en handelsplats i 
Sverige och för OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa. Riksdagen 
antog den 21 juni 2017 regeringens förslag till lagändringar med anledning av 
Mifid 2 och Mifir i prop. 2016/17:162. Reglerna om positionslimiter införs i ett 
nytt kapiteli lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (15 a kap.). 
Lagändringarna träder i kraft den 3 januari 2018. Genom lagändringarna får 
Finansinspektionen bemyndigande att besluta om positionslimiter i föreskrifter. 
 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har genom 
Mifid 2 fått bemyndigande att lämna förslag till tekniska standarder som 
innehåller detaljerade regler om de beräkningsmetoder som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa för att fastställa positionslimiter. Esmas förslag har 
antagits av den Europeiska kommissionen genom en delegerad förordning, som 
är direkt tillämplig i Sverige. 
 
Förslag till nya föreskrifter samt remisspromemoria bifogas. Av promemorian 
framgår bland annat Finansinspektionens motivering och överväganden till de 
föreslagna föreskrifterna. Remissmaterialet finns även tillgängligt på 
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. 
 
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 3 januari 2018. 
 



FI Dnr 15-7070
 

 

2
 

Frågor om remissen besvaras av Carl Sehlin på tfn 08-408 983 22 eller e-post 
carl.sehlin@fi.se. 

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 
97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 
22 september 2017. Ange diarienummer 15-7070. 

 
 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
 
Anna Stålnacke 
Regelgivningsansvarig 
 
Bilagor: 
Förslag till nya föreskrifter 
Remisspromemoria 
 
Sändlista: 
 
Sveriges riksbank 
Kommerskollegium 
Riksgäldskontoret 
Skatteverket 
Kammarkollegiet 
Statistiska centralbyrån 
Konkurrensverket 
Konsumentverket 
Regelrådet  
Advokatsamfundet 
Aktiemarknadsbolagens förening 
Aktiemarknadsnämnden 
Aktiespararna 
Aktietorget AB 
Avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi, KTH 
Finansbolagens Förening 
Fondbolagens förening 
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 
Industrins finansförening 
Konsumenternas Bank- och finansbyrå 
Nasdaq Stockholm AB 
Nordic Growth Market NGM AB 
Näringslivets Regelnämnd  
Sparbankernas Riksförbund 
Svensk Handel 
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Svensk Kraftmäkling AB 
Svenska Bankföreningen 
Svenska Fondhandlareföreningen 
Svenska Handelskammarförbundet 
Svenskt Näringsliv 
Svensk Försäkring 
Swedish Pension Fund Association 
Trä- och möbelindustriförbundet (TMF) 
Utländska försäkringsbolags förening 
 
För kännedom: 
 
Finansdepartementet  
Justitiedepartementet 


