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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Brott 
EBA: Konsultation om rapportering av bedrägerier under PSD2 

EBA har publicerat förslag till riktlinjer för rapporteringskrav för statistiska uppgifter om bedrägerier enligt det 

reviderade direktivet om betaltjänster, PSD2. Riktlinjerna syftar till att öka säkerheten för betalningar. Sista 

svarsdag är den 3 november 2017. En offentlig utfrågning kommer att hållas den 5 oktober 2017.  

https://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-fraud-reporting-requirements-under-psd2  

 

FATF: Rapport om Danmark  

I sin utvärdering av Danmark konstaterar FATF att landet har en sund ordning för att motverka penningtvätt och 

finansiering av terrorism, men att vissa förbättringar behövs. Bland annat bör riskbedömningen bli bättre och den 

nationella samordningen stärkas.  

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-denmark-2017.html  

 

 

 

Fonder 
Esma: Yttrande om förvaring av fonders tillgångar  

Esma har den 20 juli 2017 – efter flera konsultationer – publicerat ett yttrande som rör förvaringen av fonders 

tillgångar (ESMA34-45-277), framför allt skyldigheten för förvaringsinstitut att hålla tillgångarna åtskilda. Esma 

föreslår att det i AIFMD och UCITS-direktivet bör klargöras vad som gäller i detta avseende vid delegering av 

förvaringen, samt när värdepapperscentralers hållande av tillgångar kan anses utgöra delegerad förvaring.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-

277_opinion_34_on_asset_segregation_and_custody_services.pdf  

 

 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 13 juli 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  
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Värdepapper 

Esma: Clearingorganisationer och intressekonflikter 

Esma har den 25 augusti 2017 publicerat inkomna svar på konsultationen om riktlinjer för att undvika 

intressekonflikter i clearingorganisationers verksamhet. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-guidelines-ccps-conflict-interest-

management#TODO  

 

Esma: Överföring av data mellan transaktionsregister  

Esma har den 24 augusti 2017 publicerat riktlinjer för överföring av data mellan transaktionsregister. 

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

552_guidelines_on_transfer_of_data_between_trade_repositories.pdf  

 

IOSCO: Transparens i marknaden för företagsobligationer  

IOSCO har den 14 augusti 2017 publicerat en konsultation med förslag till sju rekommendationer som syftar till 

att öka transaparensen och informationen om andrahandsmarknaden för företagsobligationer.  

Rekommendationerna avser ersätta de rekommendationer med samma syfte som utfärdats 2004. 

Konsultationen avslutas den 16 oktober 2017. 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD578.pdf  

 

Esma: Handelsskyldighet för derivat  

Esma har den 10 augusti 2017 publicerat inkomna svar på konsultationen om handelsskyldigheten för derivat 

under EMIR. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-trading-obligation-derivatives-under-mifir-

0#TODO  

 

Esma: Uppdaterade riktlinjer för transaktionsrapportering, referensdata, arkivering och 

tidssynkronisering enligt MiFIR 

Esma har den 8 augusti 2017 publicerat en uppdaterad och rättad version av sina riktlinjer för 

transaktionsrapportering, referensdata, arkivering och tidssynkronisering enligt MiFIR. Den uppdaterade 

versionen av riktlinjerna ska översättas till de officiella språken. Länken nedan gäller en uppdaterad version med 

ändringarna markerade. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-

1452_guidelines_mifid_ii_transaction_reporting_tc.pdf  

 

Esma: Konsultation avseende lämplighetsprövning 

Esma har den 13 juli 2017 publicerat en konsultation avseende vissa aspekter på lämplighetsprövningen enligt 

MiFID II. Syftet med de föreslagna riktlinjerna är att skapa klarhet och enhetlig implementering av vissa krav i 

samband med lämplighetsprövningen. De föreslagna riktlinjerna ersätter riktlinjer som utfärdats 2012. 

Konsultationen avslutas den 13 oktober 2017. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2017-esma35-43-748_-

_cp_on_draft_guidelines_on_suitability.pdf   

 

Esma: Q&A om alternativa nyckeltal 

Esma har den 12 juli 2017 publicerat uppdaterat Q&A avseende Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-51-370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf 
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Övrigt 
EBA: Strategi för finansiell teknik (fintech)  

EBA har publicerat ett underlag som beskriver resultatet av en omfattande kartläggning av fintech inom EU. 

Fintech har potential att omvandla tillhandahållandet av finansiella tjänster, och myndigheter i EU undersöker nu 

hur fintech påverkar det finansiella systemet. I rapporten lämnar EBA förslag till framtida arbete på fintech-

området.  

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1919160/EBA+Discussion+Paper+on+Fintech+%28EBA-DP-

2017-02%29.pdf  

 

ECB: Frågor och svar om AnaCredit  

AnaCredit är ett projekt ECB driver för att skapa en databas med information om enskilda banklån i 

euroområdet. ECB har nu publicerat frågor och svar rörande projektet. 

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/anacredit.en.html  
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