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26 oktober 2017  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Fonder 
ESA: Får i uppdrag att granska kostnader och avkastning för konsumentprodukter 

Kommissionen har givit de europeiska tillsynsmyndigheterna ESAs (EBA, Esma och EIOPA) i uppdrag att ta 

fram information om kostnader och historisk avkastning hänförlig till konsumenters investeringar, försäkringar 

och pensionsprodukter. Studien görs inom ramen för CMU-projektet och förhoppningen är att man ska kunna 

öka konsumenters deltagande på kapitalmarknaderna genom att öka deras medvetenhet om den totala avkastning 

som finansiella produkter ger och hur olika avgifter påverkar. För värdepappersmarknaden kommer fokus att 

vara UCITS-fonder. Esma har uppgett att man kommer att titta på skillnader mellan aktiv och indexförvaltning, 

påverkan som kostnader och avgifter har, och långsiktig avkastning.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-receives-mandate-fund-performance-european-

commission  

 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 12 oktober 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 

EBA: Riktlinjer för myndigheter om klagomålshantering  

Efter att ha genomfört en konsultation har EBA nu publicerat slutversionen av de riktlinjer som vänder sig till 

nationella myndigheter och som fastställer hur berörda parter ska kunna framföra klagomål avseende 

betaltjänstleverantörer. Riktlinjerna är en del av genomförandet av det nya betaltjänstdirektivet (PSD2). 

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidelines-on-procedures-for-complaints-of-alleged-

infringements-of-psd2  

 

EU-kommissionen: Konsultation – utvidga tillgången till centraliserade bankkontoregister 

Kommissionen har publicerat en konsultation med förslag om att utvidga tillgången till information i 

centraliserade bankkontoregister för vissa offentliga myndigheter. Syftet är att underlätta finansiella utredningar 

om allvarlig ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism. Sista svarsdag är den 9 januari 2018. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-

registries_en  
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Värdepapper 

Esma: Uppdaterat O&A avseende prospekt 

Esma har den 20 oktober 2017 uppdaterat Q&A avseende prospekt. Uppdatering påverkar inte innehållet i Q&A 

utan är mer ett resultat av att prospektförordningen trätt ikraft den 20 juli 2017. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-780_qa_on_prospectus_related_topics.pdf  

 

Esma: Derivatmarknadens storlek i EU 

Esma har den 19 oktober 2017 publicerat en översikt av storleken på de olika derivatmarknaderna i EU baserat 

på uppgifter som rapporterats in till Esma av transaktionsregister. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-421_eu_derivatives_markets_-_a_first-

time_overview.pdf  

 

Esma: Svar på konsultation avseende lämplighetsprövning 

Esma har den 18 oktober publicerat inkomna svar på konsultationen avseende vissa aspekter på 

lämplighetsprövningen enligt MiFID II. Syftet med de föreslagna riktlinjerna var är att skapa klarhet och 

enhetlig implementering av vissa krav i samband med lämplighetsprövningen.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-guidelines-certain-aspects-mifid-ii-

suitability-requirements#TODO  

 

Esma: Anförande av Steven Maijoor 

Esmas ordförande Steven Maijoor har den 17 oktober 2017 hållit ett anförande i anslutning till Esmas konferens 

om utmaningar på de finansiella marknaderna i Europa. Han fokuserade i talet på kapitalmarknadsunionen, 

kravet på en stark tillsynskultur kopplat till Brexit samt ökad förståelse för trender och riskutveckling på de 

finansiella marknaderna. 

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

635_the_state_of_european_financial_markets_-_steven_maijoor_opening_address_esma_conference.pdf  

 

Esma: Register över finansiella instrument 

Esma har den 16 oktober 2017 i sin databas gjort tillgänglig den förteckning över finansiella instrument som är 

föremål för rapporteringskrav enligt MiFID/MiFIR och MAR. Förteckningen innehåller för närvarande 

tillgängliga uppgifter och skall ses som en test och utvärdering för både tillsynsmyndigheter och 

marknadsaktörer inför den 3 januari 2018 då systemet ska vara ”up and running”. Esma har också publicerat en 

instruktion till marknadsaktörerna hur man får tillgång till datan och ladda ner de aktuella läsbara filerna. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-key-mifid-ii-and-mar-financial-instrument-

reference-database  

 

Esma: Svar på konsultationer om prospekt 

Esma har den 13 oktober 2017 publicerat inkomna svar på tre konsultationer avseende prospekt.  

Konsultationerna behandlade dels utformning och innehåll i prospekt avseende värdepapper som erbjuds 

allmänheten eller som ska upptas till handel på en reglerad marknad, dels utformning och innehåll i prospekt 

avseende värdepapper utgivna av små och medelstora företag dels tillsyn samt godkännande av prospekt. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-technical-advice-under-new-prospectus-

regulation#TODO  

Esma Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG) har den 23 oktober 2017 publicerat gruppens svar på 

konsultationerna om prospekt. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-407_smsg_advice_on_prospectuses.pdf  
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Övrigt 
Europaparlamentet: Parlamentet vill öka personlig integritet och säkerhet på nätet 

Att bannlysa användningen av "cookie-väggar" och stärka användarens rätt att använda krypterade tjänster, är 

några av förslagen som utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor kommer 

att rösta om den 19 oktober. Vidare vill parlamentarikerna stärka användarens rätt att använda krypterade 

kommunikationstjänster genom att inte tillåta stater att ålägga leverantörer av sådana tjänster några skyldigheter 

som skulle försvaga säkerheten eller krypteringen av deras nätverk och tjänster. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20171012STO85933/sa-vill-parlamentet-oka-

personlig-integritet-och-sakerhet-pa-natet    

 

EU-kommissionen: High level stakeholder grupp tillsatt för att följa upp FN:s hållbarhetsmål 

Efter en öppen urvalsprocess har kommissionen utsett 30 ledamöter till en ny plattform med flera intressenter för 

att följa upp FN:s mål för hållbar utveckling i EU. Plattformen kommer att stödja och ge råd till kommissionen 

om att leverera utvecklingsmålen på EU-nivå och ska utgöra ett forum för utbyte av bästa praxis på lokal, 

regional, nationell och EU-nivå.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3922_en.htm  

 

EU-kommissionen: Investeringar i EU:s medlemsstater  

Kommissionen har publicerat en rapport om drivkrafter och hinder för investeringar inom EU. Även om BNP är 

högre än före krisen och sysselsättningen ökat ligger fortfarande investeringsgraden under genomsnittet för 

krisen och återhämtar sig långsamt.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip062_en.pdf  

 

Bankföreningen/Fondhandlareföreningen: Framställan om lagändring med anledning av Brexit 

Bankföreningen och Fondhandlareföreningen har skickat en framställning till Per Bolund med en begäran om 

lagändring som möjliggör för svenska finansiella institut att vara deltagare i avvecklingssystem belägna utanför 

EU/EES. Om Storbritannien lämnar EU utan att träffa avtal om deltagande i EES kommer svenska finansiella 

institut inte längre kunna vara deltagare i systemviktiga avvecklingssystem för betalningar och valuta belägna i 

det landet såsom CLS Bank och LCM.  

http://www.swedishbankers.se/media/3570/17-10-005-framstaellan-fidep-per-bolund.pdf  
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