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Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Beskattning 
EU-kommissionen: Välkomnar nya skatteregler  
Kommissionen välkomnar den överenskommelse som nåddes vid Ekofin den 21 februari, om nya regler för att 

förhindra skatteflykt via länder utanför EU. Det senaste tillskottet till verktygslådan för att motverka skatteflykt 

kommer att förhindra multinationella företag att utnyttja skillnader mellan skattesystemen i medlemsstaterna och 

länder utanför EU i syfte att undvika bolagsskatt (så kallade hybridobalanser). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-305_en.htm   

 

 

Brott 

EU-parlamentet: Ny antiterrorlag för att stoppa ”utländska stridande” 

En ny antiterrorlag som kriminaliserar förberedelser av terroristhandlingar har antagits av parlamentet. Den är ett 

steg i arbetet med att bekämpa de ökande hoten från ”utländska stridande” som reser till och från konfliktzoner 

och så kallade ”ensamvargar” som planerar enskilda terrorattacker. Det nya antiterrordirektivet uppdaterar EU:s 

nuvarande regler för terrorbrott och breddar också omfattningen till att inkludera nya hot. När de nya reglerna 

har publicerats i EU:s officiella tidning har EU-länderna 18 månader på sig att införliva dem i de nationella 

lagarna. Storbritannien och Irland är inte bundna av direktivet, men kan underrätta EU-kommissionen om de 

önskar delta. Danmark omfattas heller inte av de nya reglerna. Parlamentet har också godkänt nya regler om att 

införa systematiska databaskontroller av alla som korsar EU:s yttre gränser, i syfte att kunna stoppa så kallade 

”utländska stridande” som reser mellan EU och konfliktområden. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20170210IPR61803/ny-antiterrorlag-f%C3%B6r-att-stoppa-

%E2%80%9Dutl%C3%A4ndska-stridande%E2%80%9D   

 

ESA: Gemensamt yttrande om penningtvättsrisk  

De tre europeiska myndigheterna Eba, Eiopa och Esma har publicerat ett gemensamt yttrande till EU-

kommissionen om hur penningtvätt och finansiering av terrorism påverkar den finansiella sektorn. Yttrandet 

kommer att utgöra en del av kommissionens riskbedömning samt bidra till en enhetlig tillsyn och en 

harmoniserad strategi när det gäller att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.  

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1759750/ESAS+Joint+Opinion+on+the+risks+of+money+launderi

ng+and+terrorist+financing+affecting+the+Union%E2%80%99s+financial+sector+%28JC-2017-07%29.pdf   
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FATF: Round table – FinTech och RegTech  

Teknikbaserade innovationer förändrar den finansiella industrin. FATF har redan gjort ett stort arbete för att 

förstå de risker och sårbarheter som nya betalningsprodukter och tjänster medför och vilka åtgärder i kampen 

mot penningtvätt och terrorismfinansiering som krävs för att uppfylla kraven med den nya tekniken. Nästa steg, 

och en av de viktigaste prioriteringarna för det spanska ordförandeskapet, är att utveckla ett partnerskap med 

FinTech och RegTech-samfundet för att stödja innovation inom finansiella tjänster, samtidigt som insynen ökas 

så att riskerna kan minskas. 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fintech-february-2017.html   

 

 

Bolagsrätt 

Eba: Konsultation – riktlinjer för klagomålsförfarande hos myndigheter  

Eba har publicerat en konsultation med förslag till riktlinjer för de förfaranden för klagomål som ska beaktas av 

behöriga myndigheter för att säkerställa och övervaka en effektiv efterlevnad av betaltjänstleverantörer enligt 

PSD 2. Riktlinjerna utgör den del av Ebas arbete för att stödja målen i PDS 2 att stärka marknaden för 

betalningar inom EU. Sista svarsdag är den 16 maj 2017.  

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1756077/Consultation+Paper+on+Guidelines+on+complaints+proc

edures+under+PSD2+%28EBA-CP-2017-01%29.pdf    
 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 21 februari en uppdaterad tidplan för 

EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och 

uttalanden blir gällande inom EU.  

http://www.efrag.org/Endorsement  
 

 

Värdepapper 

Esma: Varnar för att nätverk av SI kan kringgå MiFID II 

Esma har i skrivelse till EU-kommissionen den 14 februari 2017 pekat på risken att värdepappersbolag som 

etablerar nätverk av systematiska internaliserare kan komma att kringgå reglerna i MiFD II om krav på tillstånd 

som handelsplats för att operera interna matchningssystem och verkställa order på en multilateral bas.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-19_letter_chair_guersent_si_0.pdf  

 

IOSCO: Rapport om teknikdrivna förändringar på värdepappersmarknaden 

IOSCO har den 8 februari 2017 publicerat en rapport som belyser den alltmer viktiga skärningen mellan 

finansiell teknologi (fintech) och regleringar på värdepappersmarknaderna. I rapporten beskrivs den påverkan 

som detta har på investerare och finansiella tjänster. 

https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS451.pdf  

 

ESAs: Konsultation om EOS PRIIPs 

De Europeiska tillsynsmyndigheterna (ESAs) har den 10 februari 2017 publicerat en konsultation  med förslag 

på minsta krav som ska gälla för att en paketerad och försäkringsbaserad investeringsprodukt för icke-

professionella investerare ska anses vara inriktad på specifika miljömässiga eller sociala mål (EOS PRIIPs). 

Konsultationen avslutas den 23 mars 2017. 

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Consultations/JC_2017_05_CP_EOS_PRIIPs_final.pdf  

  

Esma: Reviderar positionsrapporteringen enlig MiFID II 

Esma har den 9 februari 2017 publicerat ett reviderat utkast till ITS om positionsrapportering under MiFID II. 

Revideringen avser justering av blanketten för rapportering. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-3_final_report_-_draft_its_4.pdf   
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Esma: Program för tillsynskonvergens  

Esma har den 9 februari 2017 publicerat program för tillsynskonvergens 2017. Programmet redovisar Esmas 

aktiviteter och uppgifter för att förstärka en sund, effektiv och enhetlig tillsyn i EU. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-397158525-

448_supervisory_convergence_work_programme_2017_0.pdf  

 

Esma: Anförande av Steven Maijoor 

Steven Maijoor har den 8 februari 2017 hållit ett anförande vid ALDEs partiseminarium om översyn av de 

europeiska tillsynsmyndigheterna. I talet fokuserade Maiijor på förbättringar vid utarbetande av förslag på nivå 

2, enhetlig tillsyn och tredjelands regim. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-844457584-

346_review_of_the_european_supervisory_authorities_-_steven_maijoor.pdf  

 

Esma: Webbsida för Q&A 

Esma har lanserat en ny webbsida genom vilken man lätt får tillgång till samtliga Q&A och där man också kan 

ställa nya frågor. 

https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers  
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