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13 juli 2017  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Brott 
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  

 

FATF: Ny president i FATF  

Från och med den 1 juli 2017 tillträder Santiago Otamendi från Argentina som FATF:s president. Han efterträder 

Juan Manuel Vega-Serrano från Spanien.  

http://www.fatf-gafi.org/about/fatfpresidency/  

 

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 när regelverket i tredje land uppställer hinder för implementering av 

grupp-policy i dotterbolag eller filialer där. Sista svarsdag var 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  

 

 

Fonder 
Esma: Uppdaterade frågor och svar gällande UCITS (ESMA34-43-392) 

Esma har den 11 juli publicerat uppdaterade frågor och svar gällande UCITS-direktivet. Nytt är Section I, Q 5 

om placeringsgränser för indexfonder samt Section VIII, Q 1 om oberoende för styrelser och 

övervakningsfunktioner.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-43-392_qa_ucits_directive_0.pdf  

 

Esma: Uppdaterade frågor och svar gällande AIFMD (ESMA34-32-352) 

Esma har den 11 juli publicerat uppdaterade frågor och svar gällande AIFM-direktivet. Nytt är Section III, Q 65, 

81 och 82 om hur AIF-förvaltare ska rapportera vissa uppgifter till nationella tillsynsmyndigheter. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd_0.pdf  
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Konsument 

EBA: 2017 års konsumentrapport publicerad  

Betaltjänster ger upphov till det största antalet konsumentklagomål, men störst betydelse för konsumenternas 

ekonomi har bolån och konsumentkrediter, konstaterar EBA i sin rapport över konsumenttrender.  

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-2017-consumer-trends-

report?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3  

  

EBA: Rapport om finanssektorns användning av konsumentdata  

Rapporten handlar om innovativa sätt att använda data om kunderna. EBA pekar på risker och möjligheter. 

Frågan kommer att följas noga framöver men något omedelbart behov av ny reglering har inte konstaterats då det 

redan finns EU-lagstiftning som är tillämpbar, bland annat den nya dataskyddsförordningen.  

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-report-on-consumer-data-and-identifies-a-number-of-applicable-

requirements-under-eu-

law?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3  

  

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  

 

   

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 till exempel genom 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  

 

EBA: Vägledning om försäkringsskydd – PSD 2 

EBA har publicerat sin slutliga vägledning för kriterier hur man ska fastställa lägsta beloppet försäkringsskydd. 

Vägledningen träder i kraft den 13 januari 2018. 

https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidelines-on-professional-indemnity-insurance-under-psd2  

 

 

Värdepapper 

Esma: Publicering av data om derivat 

Esma har den 10 juli 2017 publicerat slutligt förslag till kommissionen om aggregering och publicering av data 

om derivat hos transaktionsregister. 

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

370_final_report_tr_public_data_under_emir.pdf  
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Esma: Konsultation om internaliserad avveckling 

Esma har den 10 juli 2017 publicerat en konsultation avseende riktlinjer för rapportering av internaliserad 

avveckling. Konsultationen avslutas den 14 september. 

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

457_consultation_paper_on_csdr_guidelines_on_internalised_settlement_reporting.pdf  

 

Esma: Q&A om råvaruderivat 

Esma har den 7 juli 2017 uppdaterat Q&A om råvaruderivat under MiFIR och MiFID II. 

Uppdateringen avser positionslimiter och positionsrapportering 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-28_cdtf_qas.pdf  

 

Esma: Q&A om marknadsstruktur i MiFIR och MiFID II 

Esma har den 7 juli 2017 uppdaterat Q&A om marknadens struktur enligt MiFID II och MiFIR. Uppdateringen 

avser Direct Electronic Access, multilaterala och bilaterala system samt access till CCP och handelsplatser. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf  

 

Esma: Q&A om rapportering enligt MiFIR. 

Esma har den 7 juli 2017 uppdaterat Q&A om rapportering enligt MiFIR. Bland annat behandlas referensdata för 

finansiella instrument och transaktionsrapportering.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-56_qas_mifir_data_reporting.pdf  

 

Esma: Q&A om investerarskyddet enligt MiFIR och MiFID II 

Esma har den 7 juli 2017 uppdaterat Q&A om investerarskydd enligt MiFIR och MiFID II. Uppdateringen avser 

frågor om inspelning av telefonsamtal och elektronisk kommunikation samt bästa orderutförande. 

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

349_mifid_ii_qa_on_investor_protection_topics.pdf  

 

Esma: Konsultation om blankning 

Esma har den 7 juli 2017 publicerat en konsultation avseende tekniska råd relaterade till förordningen om 

blankning och vissa aspekter om kreditswappar (SSR). Konsultationen behandlar undantaget för market making, 

tillfälligt förbud mot blankning samt transparens avseende blankade positioner. 

Konsultationen avslutas den 4 september 2017. 

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

127_consultation_paper_on_the_evaluation_of_certain_aspects_of_the_ssr.pdf  

 

Esma: Konsultation om prospekt 

Esma har den 6 juli 2017 publicerat tre konsultationer avseende prospekt. Konsultationerna avslutas den 28 

september 2017. 

Den första konsultationen behandlar utformning och innehåll i prospekt avseende värdepapper som erbjuds 

allmänheten eller som ska upptas till handel på en reglerad marknad. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-

532_cp_format_and_content_of_the_prospectus.pdf  

Den andra konsultationen behandlar utformning och innehåll i prospekt avseende värdepapper utgivna av små 

och medelstora företag. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-649_cp_eu_growth_prospectus.pdf  

Den tredje konsultationen behandlar tillsyn samt godkännande av prospekt. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-650_cp_scrutiny_and_approval.pdf  
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Esma: Q&A om MAR 

Esma har den 6 juli 2017 uppdaterat Q&A om marknadsmissbrukförordningen.  

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

 

Esma: Konferens oktober 2017 

Esmas konferens ”The state of European financial markets” har öppnats för anmälningar. Konferensen äger rum 

i Paris den 17 oktober.  

https://www.esma-conference-2017.eu/  

 

ESAs: Q&A avseende faktabladet enligt PRIIPs 

De europeiska tillsynsmyndigheterna har den 4 juli 2017 publicerat ett Q&A avseende faktabladet (KID) enligt 

PRIIPs. 

https://esas-joint-

committee.europa.eu/Publications/Consultations/Questions%20and%20answers%20on%20the%20PRIIPs%20K

ID.pdf  

  

Esma: Beräkning av transparens enligt MiFID II 

Esma har den 3 juli 2017 publicerat ett yttrande om övergångsvis beräkning av transparens för finansiella 

instrument andra än aktier vid implementering av MiFID II. 

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii-and-mifir/mifid-ii-transitional-transparency-calculation   

 

Esma: Beräkning av marknadsstorlek 

Esma har den 30 juni 2017 (rättad den 6 juli) publicerat ett yttrande om beräkning av marknadsstorlek för de fall 

en marknadsaktör ska beräkna om en aktivitet i råvaruderivat ska anses vara en sidotjänst eller ej.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-165_opinion_on_market_size_calculation.pdf  

 

Esma: Uttalande om försäljning av CFD:er, binära optioner och andra spekulativa produkter 

Esma har den 29 juni 2017 publicerat ett uttalande där Esma redogör för de pågående diskussionerna om ett 

eventuellt förbud mot försäljning av CFD:er, binära optioner och andra spekulativa produkter till icke-

professionella kunder.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-statement-preparatory-work-in-relation-cfds-

binary-options-and  
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