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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 

 

 

 

Brott 
FATF: FATF deltog i G7 möte 

Vid mötet diskuterades vikten av att hantera olagliga finansiella flöden och finansiering av terrorism. Deltagarna 

har åtagit sig att fullt ut och effektivt genomföra FATF:s standarder. G7 skapade FATF 1989 för att motverka 

penningtvätt. 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/fatf-at-g7-meeting-in-bari-italy.html  

 

 

Fonder 
Esma: Uppdaterade frågor och svar gällande UCITS  

Esma har den 24 maj publicerat uppdaterade frågor och svar gällande UCITS-direktivet (ESMA34-43-392). Nytt 

är Section VI, Q 2 om hur EMIR påverkar värdepappersfonder.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-43-392_qa_ucits_directive.pdf 

 

Esma: Uppdaterade frågor och svar gällande AIFMD  

Esma har den 24 maj publicerat uppdaterade frågor och svar gällande AIFM-direktivet (ESMA34-32-352). Nytt 

är Section III, Q 80 om hur AIF-förvaltare ska rapportera vissa uppgifter till nationella tillsynsmyndigheter, 

Section IV, Q 4 om anmälningskrav för AIF-förvaltare samt Section XII, Q 2 om hur EMIR påverkar AIFer. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf  

 

Esma: Konsultation om kompletterande bestämmelser till penningmarknadsfondsförordningen  

Esma har den 24 maj publicerat en konsultation med utkast till tekniska råd, tekniska standarder och riktlinjer 

som ska komplettera penningmarknadsförordningen, ESMA34-49-82, (ännu ej publicerad). Konsultationen ska 

besvaras senast den 7 augusti. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-34-49-

82_cp_on_draft_technical_advice_implementing_technical_standards_and_guidelines_under_the_mmf_regulati

on.pdf  
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Konsument 

EU-kommissionen: Översyn av EU:s konsumentlagstiftning 

Kommissionens omfattande genomgång av EU:s konsumentlagstiftning har avslutats med en rapport som visar 

att även om flera rättsakter fyller sin funktion så finns behov av översyn i vissa delar. Likaså måste 

genomförandet av EU:s konsumentskyddslagstiftning bli mer effektivt och konsumenterna ha bättre kanaler att 

genomdriva sina rättigheter. Nu ska kommissionen ta fram en konsekvensanalys med förslag hur man kan gå 

vidare med ändringar av rättsakterna.  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332  

 

 

Redovisning 

EFRAG: Presenterar en uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 18 maj 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: Genomlysning och positionsbegränsningar vid handel på handelsplatser utanför EU 

Esma har den 31 maj 2017 publicerat ett yttrande som klargör när transaktioner som skett på en handelsplats 

utanför EU blir föremål för genomlysning efter handel samt om en position i kontrakt som handlats på en sådan 

handelsplats är föremål för positionslimiter enligt MiFID II.  

Esmas yttrande kompletteras med en Q&A om råvaruderivat. 

Yttrande genomlysning: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-

165_smsc_opinion_transparency_third_countries.pdf  

Yttrande positionslimiter: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-112_cdtf_opinion_eeotc_third_countries.pdf  

Q&A: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/cdtf_qas.pdf  

 

Esma: Q&A om transparensfrågor och Q&A om marknadsstruktur  

Esma har den 31 maj 2017 uppdaterat Q&A om transparensfrågor. Uppdateringen avser bland annat 

grandfathering av undantag meddelat under MiFID I för aktieliknande instrument samt regelverket för SI. Esma 

har också uppdaterat Q&A om marknadsstruktur. Uppdateringen behandlar frågor rörande algoritmhandel. 

Transparens: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues_1.pdf  

Marknadsstruktur: 

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

38_qas_markets_structures_issues_0.pdf  

 

Esma: Tillsynskonvergens vid Brexit 

Esma har den 31 maj 2017 publicerat ett yttrande riktat till de nationella tillsynsmyndigheterna i EU27 med 

allmänna principer för att skapa enhetlighet i auktorisation, tillsyn och genomförande i samband med att företag, 

verksamheter och funktioner flyttar från Storbritannien till EU27. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-

469_esma_issues_principles_on_supervisory_approach_to_relocations_from_the_uk.pdf  
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Esma: Yttrande över konsultationen om ESAs verksamhet 

Esma har den 30 maj 2017 publicerat sitt yttrande över kommissionens konsultation om ESAs verksamhet. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma03-173-

194_letter_to_the_commission_vice_president_-

_formal_response_to_consultation_on_the_review_of_the_operation_of_the_esas.pdf   

 

Esma: Förteckning över centra motparter i tredje land 

Esma har den 30 maj 2017 uppdaterat förteckningen över centrala motparter etablerade i tredje land som 

auktoriserats för verksamhet i unionen.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-list-recognised-third-country-ccps-2  

 

Esma: Uppdaterar MAR O&A 

Esma har den 30 maj 2017 uppdaterat Q&A avseende marknadsmissbruksförordningen. Uppdatering avser 

upplysning om insiderinformation relaterat till kraven i pelare III samt återkallande av order. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-111_qa_on_mar.pdf  

 

Esma: Begreppet ”handlas på en handelsplats” 

Esma har den 22 maj 2017 i ett yttrande förtydligat begreppet ”handlas på en handelsplats” (”traded on a trading 

venue” (TOTV)) i MiFID II och MiFIR. Begreppet är bland annat viktigt vid tillämpning av kraven på 

genomlysning före och efter handel samt vid transaktionsrapportering. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-117_mifir_opinion_on_totv.pdf  

 

 

Övrigt 
EU-kommissionen: Rapport om bostadspriser och makroekonomiska konsekvenser 

Stora variationer i bostadspriser kan ha stora makroekonomiska konsekvenser. Följaktligen spelar övervakning 

av utvecklingen i huspriserna en viktig roll vid bedömningen av makroekonomiska risker. I rapporten finns en 

metod att beräkna riktmärken för bedömning av utvecklingen i huspriserna i EU-sammanhang.  

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/assessing-house-price-developments-eu_en  

 

BIS: Rapport om fintech-krediter 

Committee on the Global Financial Systems och Financial stability board har publicerat en rapport om fintech-

krediter, det vill säga krediter faciliterade via en elektrisk plattform. Undersökningar visar en avsevärd variation 

av omfattningen fintech-krediter mellan regioner. I absoluta termer har Kina den största fintech-

kreditmarknaden, följt av USA och UK. Rapporten tar hänsyn till konsekvenserna för den finansiella stabiliteten 

om fintech-krediter växter till att utgöra en betydande del av de totala krediterna.  

https://www.bis.org/publ/cgfs_fsb1.pdf  

 

FATF: Seminarium om Fintech och Regtech 

En av FATF:s prioriteringar 2016-2017 är att skapa en plattform för konstruktiv dialog med Fintech och Regtech 

för att stödja innovation inom finansiella sektorn samtidigt som reglerings- och övervakningsutmaningar måste 

beaktas med den nya tekniken. Detta är det tredje seminariet med den privata sektorn inom Fintech och Regtech. 

 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-fintech-regtech-forum-may-

2017.html  

 

EU-kommissionen: Utfärdar landspecifika rekommendationer 

Medlemsstaterna bör nu ta vara på den möjlighet som den ekonomiska återhämtningen erbjuder för att 

genomföra strukturreformer, öka investeringar och stärka sina offentliga finanser. Prioriteringarna varierar inom 

EU, men ytterligare ansträngningar överlag är väsentligt för att uppnå en mer inkluderande, robust och långsiktig 

tillväxt. EU-kommissionen lägger fram sina landspecifika rekommendationer för 2017 med vägledning för de 

enskilda medlemsländernas ekonomiska politik under de kommande 12–18 månaderna.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1311_en.htm  

 

mailto:bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma03-173-194_letter_to_the_commission_vice_president_-_formal_response_to_consultation_on_the_review_of_the_operation_of_the_esas.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma03-173-194_letter_to_the_commission_vice_president_-_formal_response_to_consultation_on_the_review_of_the_operation_of_the_esas.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma03-173-194_letter_to_the_commission_vice_president_-_formal_response_to_consultation_on_the_review_of_the_operation_of_the_esas.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-list-recognised-third-country-ccps-2
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-111_qa_on_mar.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-117_mifir_opinion_on_totv.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/assessing-house-price-developments-eu_en
https://www.bis.org/publ/cgfs_fsb1.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-fintech-regtech-forum-may-2017.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-fintech-regtech-forum-may-2017.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1311_en.htm


 

 

 

EU-kommissionen: Konsultation om digitala lösningar på bolagsrättens område 

I kommissionens arbetsprogram för 2017 aviserades ett initiativ inom bolagsrättens område för att underlätta 

användningen av digital teknik under ett företags hela livscykel samt vid gränsöverskridande fusioner och 

delningar. Syftet med konsultationen är att samla in synpunkter från berörda parter om problem, samla in bevis 

avseende dessa problem samt synpunkter på möjliga lösningar på EU-nivå.  Sista svarsdag är den 6 augusti 2017. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190  

 

EBA: Konsultation om molntjänster 

EBA har publicerat en konsultation avseende rekommendationer för användning av molntjänster. Avsikten är att 

förtydliga EU:s förväntningar på tillsynen avseende riskhantering för det fall institut avser att använda 

molntjänster. Sista svarsdag är den 18 augusti 2017. 

https://www.eba.europa.eu/news-

press/calendar?p_p_id=8&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_eventId=1848356  

 

ECB: Rapport om finansiell integration i Europa 

Bankunionen och kapitalmarknadsunionen är utan tvekan de två centrala initiativ som påverkat finansiell 

integration i EU och har också fått stor uppmärksamhet i ECB:s rapport om finansiell integration inom Europa.   

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.financialintegrationineurope201705.en.pdf  
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