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15 juni 2017  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Brott 
EBA: Konsultation – förslag till tekniska standarder för riskhantering inom AML på gruppnivå 

EBA, ESMA och EIOPA har publicerat ett gemensamt förslag till tekniska standarder för hantering av risken för 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Standarderna gäller när regelverket i tredje land uppställer hinder för 

implementering av grupp-policy i dotterbolag eller filialer där. Sista svarsdag är den 11 juli 2017. 

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

press/calendar?p_p_id=8&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_eventId=1861639  

 

FATF: Plenarmöte den 18-23 juni 2017 

På plenarmötet kommer följande området att diskuteras: terrorismfinansiering och informationsdelning, 

öppenhet i förhållande till verklig huvudman, ökad möjlighet för tillgång till finansiella tjänster samt FATF:s 

utvärdering av Irland och Danmark.  

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/plenary-june-2017.html  

 

BIS: Reviderad vägledning inom penningtvättsområdet  

Basel Committee on Banking Supervision har reviderat sin vägledning ”Sound management of risk related to 

money laundering and financing of terrorism” såvitt avser bilagan om korrespondentbanker.  

https://www.bis.org/bcbs/publ/d405.htm  

 

 

Konsument 

EU-kommissionen: Konsultation – tillämpning av rekommendation om kollektiv prövning 

Kommissionen har publicerat en konsultation för att samla in information om praktiska erfarenheter av kollektiv 

prövning enligt kommissionens rekommendation 2013/396/EU. Sista svarsdag är den 15 augusti 2017. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539  

 

EU-kommissionen: Studie om delningsekonomin och konsumentskyddet 

Kommissionen har publicerat en studie om konsumenternas användning av delningsplattformar (peer-to-peer 

online platforms). Dessa utnyttjas av många och flertalet är nöjda, men 55 procent har stött på olika typer av 

problem under det senaste året. 60 procent vet inte vad de har för konsumenträttigheter och vart de ska vända sig 

om något går fel. Studien kommer att ligga till grund för den stora revision av EU:s konsumentskyddsregelverk 

som ska äga rum de kommande åren.  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=77704  
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Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, publicerade den 7 juni 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  
 

 

Tillsyn 

ECB: Banker måste anpassa sig  

Bankerna måste anpassa sig till de teknologiska förändringarna för att affärsmodeller ska fungera ihop med ny 

teknologi, säger vice ordförande Sabine Lautenschläger. Hon anser även att mindre banker, trots tillämpning av 

proportionalitetsprincipen, bör överväga sätt att uppnå stordriftsfördelar genom till exempel samarbeten eller 

fusioner.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2017/html/ssm.sp170531.en.html  

 

EBA: Konsultation – förslag till rekommendation om outsourcing av molntjänster 

EBA har publicerat en konsultation som syftar till att tydliggöra tillsynskraven i fall där institut använder sig av 

leverantörer av 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 
 

 

Värdepapper 

Esma: Esma Risk Dashboard 

Esma har den 14 juni 2017 publicerat Esma Risk Dashboard nr 2/2017 som avser förhållandena första kvartalet 

2017.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-331_esma_risk_dashboard_no_2_2017_0.pdf  

 

Esma: Översatta riktlinjer 

Esma har den 8 juni publicerat översättning av två riktlinjer under förordningen om förbättrad 

värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler. Den ena behandlar regler och förfaranden vid obestånd 

för deltagare i värdepapperscentraler och den andra behandlar en värdepapperscentrals tillgång till centrala 

motparters och handelsplatsers transaktionsflöde. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-

294_guidelines_on_csd_participant_default_rules_sv.pdf  

 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-

298_guidelines_on_csd_access_to_trading_feeds_of_ccps_and_tvs_sv.pdf  

 

Esma: Anförande av Steven Maijoor 

Esmas ordförande Steven Maijoor har den 7 juni 2017 hållit ett anförande vid FIA IDXs konferens i London. I 

anförandet tog Maijoor särskilt upp förberedelserna inför MiFID II/MiFIR, Brexit och översynen av de 

europeiska tillsynsmyndigheterna. 

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

480_fia_idx_conference_keynote_speech_by_steven_maijoor_1.pdf  

 

Esma: Uppdaterat O&A investerarskydd 

Esma har den 6 juni 2017 uppdaterat Q&A om investerarskydd enligt MiFID II/MiFIR. Uppdatering avser frågor 

om passandeprövning, post-sale reporting samt information om avgifter och kostnader. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-

349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf  
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Esma: Riktlinjer för produktstyrning 

Esma har den 2 juni 2017 publicerat riktlinjer för produktstyrning under MiFID II. Riktlinjerna är inriktade på 

produktutvecklares och distributörers bedömning av målmarknad (target market). 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-

620_report_on_guidelines_on_product_governance.pdf  

 

Esma: Uppdaterar O&A avseende värdepapperscentraler 

Esma har den 2 juni 2017 uppdaterat Q&A avseende förordningen om förbättrad värdepappersavveckling och 

om värdepapperscentraler. Uppdatering avser frågor om värdepapperscentrals investeringspolicy, tillträde till en 

värdepapperscentral och tillhandahållande av tjänst i tredje land. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-2_csdr_qas.pdf   

 

Esma: Samarbete vid marknadsmissbruk  

Esma har den 1 juni 2017 publicerat ett slutligt förslag till tekniska standarder för samarbete mellan de nationella 

tillsynsmyndigheterna under förordningen om marknadsmissbruk. Förslaget har sänts till EU-kommissionen som 

inom tre månader ska utfärda eller avvisa de föreslagna reglerna. 

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

100_final_report_draft_its_cooperation_between_ncas_art_25_of_mar.pdf  

 

Esma: Clearingorganisationer och intressekonflikter 

Esma har den 1 juni 2017 publicerat en konsultation om riktlinjer för att undvika intressekonflikter i 

clearingorganisationers verksamhet. 

Konsultationen avslutas den 24 augusti 2017. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-

291_esmas_guidelines_on_ccp_conflicts_of_interest_management_0.pdf  
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