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28 september 2017  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Bolagsrätt 

EBA: Ny vägledning för intern styrning 

EBA har publicerat sin reviderade vägledning för internstyrning för kreditinstitut. I vägledningen läggs större 

vikt vid ledningens uppgifter och ansvar för riskhantering i syfte att höja statusen för riskhanteringsfunktionen. 

Vägledningen gäller från och med den 30 juni 2018. 

https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-guidance-to-further-harmonise-eu-banks-internal-governance  

 

EBA: Ny vägledning för lämplighetsprövning 

EBA och ESMA har publicerat en gemensam vägledning för lämplighetsprövning av ledningspersoner m.fl. 

Syftet med vägledningen är att harmonisera och förbättra lämplighetsbedömningar inom den finansiella sektorn i 

EU. Vägledningen gäller från och med den 30 juni 2018. 

https://www.eba.europa.eu/-/eba-and-esma-provide-guidance-to-assess-the-suitability-of-management-body-

members-and-key-function-holders  

 

 

Brott 
EBA: Ny vägledning för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

Den gemensamma kommittén (EBA, ESMA och EIOPA) har publicerat gemensamma riktlinjer för att förhindra 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Överföring av medel kan felaktigt användas för penningtvätt och 

finansiering av terrorism. För att förhindra detta måste betalningsleverantören kunna fastställa vem som skickar 

och tar emot dessa medel. Riktlinjerna börjar gälla sex månader efter att de har utfärdats.  

https://www.eba.europa.eu/-/esas-provide-guidance-to-prevent-terrorist-financing-and-money-laundering-in-

electronic-fund-transfers   

 

Kommissionen: Upptrappning av EU:s insatser mot cyberattacker  

Kommissionen och den höga representanten har lämnat förslag till en rad åtgärder för att bygga upp en stark 

cybersäkerhet inom EU. Detta inbegriper både en ny europeisk it-säkerhetsmyndighet och ett nytt europeiskt 

certifieringssystem. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_sv.htm  
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Tillsyn  

EBA: Konsultation – ändring av teknisk standard för tillsynsinformation 

EBA föreslår ändringar i standarden för tillsynsinformation genom att specificera format, struktur, 

innehållsförteckning och publiceringsdag för när tillsynsinformationen ska rapporteras av myndigheterna. Sista 

svarsdag är den 22 december 2017. 

https://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-amendments-to-technical-standards-on-supervisory-disclosure  

 

EBA: Konsultation – diskussionspapper om risköverföring vid värdepapperisering 

Konsultationen bygger på EBA:s översyn av tillsynspraxis inom området som startade 2014. Konsultationen 

syftar till att få intressenters syn på hur ytterligare harmonisering av regelverket och tillsynen kan ske. Sista 

svarsdag är den 19 december 2017. 

https://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-consultation-on-significant-risk-transfer-in-securitisation  

 

 

Värdepapper 

Esma och EBA: Riktlinjer avseende prövning av ledningsorgan 

Esma och EBA har gemensamt den 26 september 2017 publicerat riktlinjer för prövning av ledningsorgan enlig 

MiFID II och enligt CRD IV. Riktlinjerna ska tillämpas från 30 juli 2018 då tidigare utfärdade riktlinjer i samma 

ämne upphör att gälla. 

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

itability_of_management_body_esma-2016-1529.pdf  

 

Kommissionen: Ändring gällande tekniska tillsynsstandarder för leverantörer av 

datarapporteringstjänster 

Kommissionen har den 26 september 2017 antagit en delegerad förordning om ändring av kommissionens 

delegerade förordning (EU) nr 2017/571 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och 

publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster. 

Ändringen syftar till att möjliggöra för en CTP att tillhandahålla konsoliderad handelsinformation som endast 

omfattar en eller ett visst antal tillgångsklasser. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/SV/C-2017-6337-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF  

 

Kommissionen: Ändring gällande tekniska tillsynsstandarder för indirekta 

clearingarrangemang 

Kommissionen har den 22 september 2017 antagit en delegerad förordning (EU) nr 149/2013 om ändring av 

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för indirekta 

clearingarrangemang. Ändringen syftar till att förenkla och förtydliga reglerna om indirekt clearing och bygger 

på senaste utvecklingen och vunna erfarenheter avseende clearing. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/SV/C-2017-6270-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF  

 

Kommissionen: Komplettering gällande tekniska tillsynsstandarder för indirekta 

clearingarrangemang 

Kommissionen har den 22 september 2017 antagit en delegerad förordning om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för indirekta 

clearingarrangemang. Kompletteringen syftar till att förenkla och förtydliga reglerna om indirekt clearing och 

bygger på senaste utvecklingen och vunna erfarenheter avseende clearing. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/SV/C-2017-6268-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF  
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Kommissionen: En mer integrerad finansiell tillsyn i EU 

Kommissionen har den 20 september presenterat ett förslag som ska leda till en förstärkt och mer integrerad 

finansiell tillsyn i kapitalmarknadsunionen. Förslaget innebär för Esmas del att den direkta tillsynen utökas och 

kommer att omfatta vissa benchmark, vissa prospekt och vissa investeringsfonder. Därutöver kommer Esma få 

en större roll när det gäller att samordna utredningar om marknadsmissbruk. 

Enligt förslaget ska de europeiska tillsynsmyndigheterna fortsättningsvis till viss del finansieras direkt av 

tillsynsobjekten. Vidare införs en möjlighet för kommissionen att på begäran intervenera om man anser att 

tillsynsmyndigheterna överskridit sin befogenhet när de utfärdat riktlinjer eller rekommendationer. 

Nedanstående länk går till kommissionens pressmeddelande varifrån ytterligare länkar finns till aktuella 

dokument. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm  

 

Esma: Konsultation om internaliserad avveckling 

Esma har den 20 september 2017 publicerat inkomna svar på konsultation en avseende riktlinjer för rapportering 

av internaliserad avveckling.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-guidelines-internalised-settlement-reporting-

under-article-9#TODO  

 

Esma: Procedur för undantag från regeln om fritt tillträde till handelsplats 

Esma har den 15 september 2017 antagit en procedur för undantag för centrala motparters icke-diskriminerade 

tillträde till handelsplats enligt Artikel 35 i EMIR. Undantaget avser börshandlade derivat där den handlade 

volymen på handelsplatsen understiger visst tröskelvärde.  

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

259_article_36_5_mifir_procedure_public.pdf 

Esma: Publicerar rapporten ”Trends, Risks and Vulnerabilities” 

Esma har den 12 september mars 2017 publicerat rapport nr 2/2017 om ”Trends, Risks and Vulnerabilities”.  

Rapporten behandlar marknadsutvecklingen från januari till juni 2017. 

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

416_trends_risks_and_vulnerabilities_no.2_2017.pdf  

 

Esma: Beräkning av transparens enligt MiFID II 

Esma har den 11 september 2017 publicerat ett rättat och uppdaterat yttrande om övergångsvis beräkning av 

transparens för andra finansiella instrument än aktier vid implementering av MiFID II. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-publishes-transitional-transparency-

calculations-bonds-and  

 

 

Övrigt 
Kommissionen: Översyn av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga 

sektorn  

Kommissionen har publicerat en konsultation som syftar till att få information om hur direktivet har införlivats i 

nationell rätt samt problem, mål och möjliga alternativ för framtiden. Sista svarsdag är den 12 december 2017. 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-

psi-directive_en#consultation-outcome  
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Europaparlamentet: Absoluta krav i förhandlingarna om Storbritanniens EU-utträde 

Den 19 september 2017 slog kammaren fast parlamentets viktigaste principer och krav för institutionens 

framtida godkännande av Storbritanniens EU-utträde. Resolutionen fäster stor vikt vid en rättvis behandling av 

både brittiska och övriga EU-medborgare bosatta på båda sidor av Engelska kanalen. Den konstaterar också att 

Förenande konungariket Storbritannien och Nordirland, som landet formellt heter, förblir EU-medlem fram till 

dess att det officiellt lämnat Europeiska unionen. Det innebär bland annat att landet måste fortsätta att både 

erhålla fulla rättigheter och respektera alla skyldigheter, inklusive skyldigheten att leva upp till sina ekonomiska 

åtaganden, som mycket väl kan sträcka sig bortom datumet för EU-utträdet. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20170329IPR69054/absoluta-krav-i-forhandlingarna-om-

storbritanniens-eu-uttrade 
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