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29 juni 2017  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Brott 
ESA: Riktlinjer avseende åtgärder mot penningtvätt publicerade 

Gemensamma kommittén ESA bestående av EBA, ESMA och EIOPA har publicerat slutliga riktlinjer för 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Riktlinjerna avser att främja en gemensam förståelse för 

det riskbaserade tillvägagångssättet. Riktlinjerna ska ge instituten de verktyg som behövs för att kunna fatta 

välgrundade och riskbaserade beslut om effektiv hantering av bland annat enskilda affärsrelationer. Riktlinjerna 

träder i kraft den 26 juni 2018. 

https://www.eba.europa.eu/-/esas-publish-aml-cft-guidelines  

 

ESA: Slutligt förslag till tekniska standarder för tillsyn – åtgärder mot penningtvätt 

Gemensamma kommittén ESA bestående av EBA, ESMA och EIOPA har publicerat förslag till tekniska 

standarder för tillsyn med syfte att hjälpa medlemsstaterna att avgöra när betalningsleverantörer och utgivare av 

elektroniska pengar ska utse en central kontaktpunkt. De tekniska standarderna bygger på krav i det fjärde 

penningtvättsdirektivet. Förslaget har skickats till EU-kommissionen för godkännande.  

https://www.eba.europa.eu/-/esas-publish-central-contact-point-standards-in-fight-against-financial-crime   

 

FATF: Plenarmöte den 21-23 juni 2017 

Vid plenarmötet diskuterades åtgärder mot finansiering av terrorism, förbättrad öppenhet avseende verklig 

huvudman, antagande av G20 rapporten samt diskussion om de utvärderingarna av Danmark och Irland. 

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

 

ECB: Cyberbrottslighet – från fiktion till verklighet 

Informationsdelning är ett viktigt inslag i skyddet mot cyberattacker. Regeringar, myndigheter, kommittéer och 

marknadsaktörer bör anta ett gemensamt tillvägagångssätt för att säkerställa cybersäkerhet. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1879387/EBA+Annual+Report+2016.pdf  

 

Europool: 2017 års rapport om terrorism 

I rapporten finns information om terroristattacker under 2016, antal arresterade och dömda för terroristbrott samt 

en kortfattad översikt av terroristläget utanför EU. 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-

attacks-1002-arrests-and-142-victims-died  
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Kapitaltäckning 

BIS: Årsrapport 2016/2017 

I BIS årliga rapport konstateras att den ekonomiska uppgången ger möjlighet att bygga upp större ekonomisk 

motståndskraft. Den globala ekonomins förmåga att motstå chocker och anpassa sig till nya trender och 

förhindra obalanser bör stärkas.  

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017e.htm  

 

 

Värdepapper 

Esma: Handelsspärrar och handelsstopp i enlighet med Mifid II 

Esma har den 27 juni 2017 publicerat riktlinjer avseende kalibrering av handelsspärrar och offentliggörande av 

handelsstopp i enlighet med Mifid II. Riktlinjerna vänder sig till de nationella tillsynsmyndigheterna som inom 

två månader efter publiceringen ska meddela Esma om de avser att följa riktlinjerna eller inte.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-63_sv.pdf  

 

Esma: Handelsskyldighet för derivat  

Esma har den 19 juni 2017 publicerat en konsultation om handelsskyldigheten för derivat under EMIR. 

Konsultationen avslutas den 31 juli 2017. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-71_cp_trading_obligation.pdf  

 

Esma: Annual Report 2016 

Esma har den 15 juni 2017 publicerat sin årsrapport för 2016. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma20-95-590_annual_report_2016.pdf  

 

 

Övrigt 
EBA: Årsrapport för 2016 

EBA har publicerat sin årliga rapport med information om dels det arbete som utförts under året, dels de 

viktigaste fokusområdena under de närmaste åren. Under 2017 kommer EBA att fokusera på bland annat fintech 

och utvecklad information till konsumenter om risker, kostnader och belöningar för finansiella produkter. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1879387/EBA+Annual+Report+2016.pdf  
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