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Remissvar angående promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning 

om penningmarknadsfonder 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss 

och anför följande; 

 

Bakgrund 

Europaparlamentet och rådet utfärdade den 14 juni 2017 förordning (EU) 2017/1131 om 

penningmarknadsfonder. Förordningen ska börja tillämpas i sin helhet fr.o.m. den 21 juli 

2018. Bestämmelserna i förordningen om penningmarknadsfonder bygger på Direktiv 

2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva 

investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (i det följande benämnt UCITS-

direktivet) och på Direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder (i det 

följande benämnt AIFM-direktivet). Förordningen om penningmarknadsfonder innebär att 

särskilda regler för etablering, förvaltning och marknadsföring av penningmarknadsfonder 

införs utöver, och i vissa fall i stället för, de regler som finns i UCITS-direktivet och AIFM-

direktivet. Förordningen har som mål att leda till ökad finansiell stabilitet, ett ökat 

investerarskydd och ge en robust marknad för kortfristig finansiering 

 

Konsekvenser 

Finansdepartementet skriver att förordningen förväntas skapa ett visst administrativt 

merarbete och ytterligare kostnader för förvaltare av penningmarknadsfonder. NNR noterar 

dock att Finansdepartementet i avsnitt 5 om förslagens konsekvenser skriver att kostnaderna 

för Finansinspektionens nya uppgifter med anledning av förslagen bedöms som marginella 

och att dessa kostnader kan hanteras inom befintliga budgetramar. 
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Samtidigt skriver Finansdepartementet i samma avsnitt att avgiften för en ansökan om 

godkännande av nya fondbestämmelser enligt den nya förordningen kan förväntas överstiga 

de avgiftsnivåer som gäller idag. 

 

NNR menar att om Finansinspektionens kostnader och arbetsinsats inte ökar genom de 

aktuella förändringarna av regelverket så bör det inte finnas några skäl att höja avgifterna för 

de prövningar som ska göras enligt regelverket. 

 

NNR uppfattar också att förordningen om penningmarknadsfonder i Sverige kommer att 

tillämpas på ett sätt så att aktörer kommer att tvingas söka nya auktorisationer och ansöka om 

nya godkännande av fondbestämmelser för de värdepappersfonder som omfattas. Detta 

kommer, förutom ökade avgiftskostnader att innebära kraftigt ökade administrativa kostnader 

för företagen. För de fonder som redan är auktoriserade idag genom ett förvaltningsrättsligt 

bindande beslut kommer nu detta beslut att bli ogiltigt och en ny auktorisering behöva sökas. 

De problem och ökade kostnader som detta innebär för företagen behöver närmare belysas 

innan regeringen går vidare med ärendet för beslut. 

 

NNR saknar också i avsnitt 5 Förslagens konsekvenser en redovisning av hur andra relevanta 

europeiska länder har utformat sina avgiftsstrukturer. Om en sådan redovisning visar att 

svenska avgifter ligger avsevärt högre än andra jämförbara länders så behövs en förklaring av 

skälen till dessa skillnader. 

 

Slutsats 

NNR finner att regeringen behöver klargöra vissa frågor om utformningen av avgiftsuttaget 

som ska finansiera verksamhet hos Finansinspektionen, innan man går vidare med förslaget 

om reglering. 
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