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23 november 2017  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Brott 
FATF: Guide om informationsdelning inom den privata sektorn 

Ett effektivt arbete mot penningtvätt, terrorismfinansiering och annan finansiell brottslighet är beroende av att 

information effektivt kan delas mellan olika aktörer, både privata och offentliga. Informationen behöver kunna 

delas inom en koncern, mellan oberoende finansiella institut och över landgränser. Det finns dock både legala 

och praktiska hinder för att dela information. FATF har publicerat en guide som tagits fram i nära samarbete med 

den privata sektorn och som behandlar dessa svårigheter. Syftet med guiden är att bidra till en bättre 

informationsdelning och därmed ett bättre uppfyllande av FATF:s rekommendationer.  

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-information-sharing.html 

   

FATF:  Uppdaterad guide om kundkännedom och finansiell inkludering 

FATF:s guide från 2013 ”Anti Money Laundering and Terrorism Financing Measures and Financial Inclusion 

har uppdaterats med ett supplement som innehåller exempel på kundkännedomsåtgärder från olika länder där 

åtgärderna anpassats till att beakta behovet av finansiell inkludering. Exemplen visar förenklade eller alternativa 

åtgärder för identifiering, som till exempel användande av verktyg för e-identifiering kan bidra till en bättre 

finansiell inkludering, samtidigt som risker för penningtvätt och terrorismfinansiering hanteras.  

http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/documents/financial-inclusion-cdd-2017.html   

 

 

Fonder 
Esma: Nivå 2-regler gällande penningmarknadsfondsförordningen  

Esma har den 13 november överlämnat sitt slutliga förslag till kommissionen om regler på nivå 2 gällande 

förordningen om penningmarknadsfonder (ESMA34-49-103). 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-49-103_final_report_on_mmf_cp.pdf  

  

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 10 november 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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Tillsyn 

EBA: Flyttar till Paris   

Den europeiska banktillsynsmyndigheten EBA ligger i London, men måste på grund av Brexit flytta. Rådet har 

nu beslutat att EBA ska förläggas till Paris. 

http://www.eba.europa.eu/-/eba-welcomes-council-decision-on-its-relocation   

 

 

Värdepapper 

Esma: Q&A om MAR 

Esma har den 21 november 2017 uppdaterat Q&A om marknadsmissbruksförordningen. Uppdateringen avser 

transaktioner utförda av personer i ledande ställning. 

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

 

ESAs: Q&A avseende faktabladet enligt PRIIPs 

De europeiska tillsynsmyndigheterna har den 20 november 2017 publicerat ett uppdaterat Q&A avseende 

faktabladet (KID) enligt PRIIPs. 

https://esas-joint-

committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/JC%202017%2049%20%28JC_PRIIPs_QA_3rd%29

.pdf  

 

Esma: O&A avseende EMIR 

Esma har den 20 november uppdaterat Q&A avseende förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och 

transaktionsregister (EMIR). Uppdateringen avser frågor som rör rapportering till transaktionsregister. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf  

 

SMSG: Mötesanteckningar  

Esmas Securities and Stakeholders Group, SMSG, har den 17 november 2017 publicerat mötesanteckningar från 

sitt möte den 31 september 2017. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-

475_soc_smsg_meeting_21_september_2017.pdf   

 

SMSG: Yttrande över konsultation om lämplighetsprövning 

Esmas Securities and Stakeholders Group, SMSG, har den 17 november 2017 publicerat yttrande över Esmas 

konsultation avseende vissa aspekter på lämplighetsprövningen enligt MiFID II. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-

474_smsg_advice_esma_mifid_ii_suitability_guidelines.pdf  

 

Esma: Beräkning av positioner i derivat 

Esma har den 17 november 2017 publicerat en konsultation avseende kommande riktlinjer om hur 

transaktionsregister ska beräkna derivatpositioner. 

Konsultationen avslutas den 15 januari 2018. 

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

819_consultation_paper_on_position_calculation.pdf  

 

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

Esma har den 15 november 2017 uppdaterat Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II. Uppdateringen 

behandlar transparens före och efter handel, systematiska internaliserare, rapporteringstjänster samt frågor om 

tredje land. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-56_qas_mifir_data_reporting.pdf   
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Esma: Q&A om marknadsstruktur i MiFIR och MiFID II 

Esma har den 15 november 2017 uppdaterat Q&A om marknadens struktur enligt MiFID II och MiFIR. 

Uppdateringen avser frågor som rör tick size, Direct Electronic Access samt multilaterala system. 

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 14 november 2017 uppdaterat Q&A om rapportering enligt MiFIR. Bland annat behandlas 

rapportering av primärmarknadstransaktioner, företagshändelser, portföljförvaltning samt swappar relaterade till 

index.  

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

 

Esma: Handelsskyldighet för aktier 

Esma har den 13 november 2017 publicerat ett klargörande avseende skyldigheten att handla vissa aktier på en 

handelsplats. Förtydligandet innebär att alla värdepappersföretag i EU som är del i en kedja av transaktioner ska 

tillse att det slutliga utförandet av ordern sker i enlighet med reglerna om handelsskyldighet i EMIR.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-trading-obligation-shares-under-mifid-ii  

 

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

Esma har den 10 november 2017 uppdaterat Q&A om investerarskydd enligt MiFIR och MiFID II. 

Uppdateringen avser frågor om rapportering efter avslut, arkivering samt inducements. 

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

349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf  

 

Esma: Konsultation om SIs kvoteringsregler 

Esma har den 9 november 2017 publicerat en konsultation om tillämpningen av reglerna om minsta tick size och 

SIs kvoteringsregler. Huvudfrågan är om en SI måste tillämpa reglerna om minsta tick size för att SIs kvotering 

ska anses spegla aktuellt marknadsförhållande. 

Konsultationen avslutas den 25 januari 2018. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-275_cp_on_revised_rts_1.pdf  

 

Esma: Q&A om referensvärde (benchmark) 

Esma har den 8 november 2017 uppdaterat Q&A om referensvärde. Uppdateringen avser bland annat 

tillämpningen av regleringen utanför EU och övergångsbestämmelser avseende tillämpningen i tredje land.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114_qas_on_bmr.pdf  

 

 

Övrigt 
EU-kommissionen: Den europeiska planeringsterminens höstpaket – hållbar tillväxt för alla 

2018 års europeiska planeringstermin för samordning av den ekonomiska politiken, finanspolitiken och 

socialpolitiken inleds under en period med stabil ekonomisk aktivitet i euroområdet och EU, rekordhög 

sysselsättning och en arbetslöshet som sjunker mot samma nivåer som före krisen. Eftersom alla EU-länder 

bidrar till denna starka tillväxt bör vi nu prioritera att se till att den blir varaktig och medför fördelar för alla i 

våra samhällen. Tillsammans med en ansvarsfull finanspolitik bör strukturreformerna inriktas på att skapa 

förutsättningar för att ytterligare främja investeringar och höja reallönerna så att den inhemska efterfrågan ökar. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_sv.htm  
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