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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Betalningar 
EBA: Riktlinjer om säkerhetsåtgärder enligt PSD 2  

EBA har publicerat sina slutliga riktlinjer för säkerhetsåtgärder avseende operativa och säkerhetsrisker för 

betaltjänster enligt betaltjänstdirektivet, PSD2.  

https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidelines-on-security-measures-under-psd2   

  

EBA: Tekniska standarder för central kontaktpunkt – PSD2  

EBA har publicerat sitt slutliga förslag till tekniska standarder för central kontaktpunkt enligt PSD 2. Förslaget 

anger kriterier för när en central kontaktpunkt ska utses i en medlemsstat. Syftet är att underlätta tillsynen för 

behöriga myndigheter.  

https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-central-contact-points-under-psd2    

 

 

Brott 
EU-kommissionen: Överenskommelse om ändringar i fjärde penningtvättsdirektivet 

Rådet och parlamantet har enats om att godta kommissionens förslag till ändringar av det fjäre 

penningtvättsdirektivet. Ändringarna är till stor del motiverade av brister som identifierats i samband med de s.k. 

Panamapapers och består bland annat i utökade krav på transparens avseende verkliga huvudmän och krav på 

centrala register över betalkonton. Direktivet utökas också till att omfatta ytterligare verksamhetsutövare som 

verksamhet med virtuella valutor och handel med konstföremål 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=610991   

 

FATF: Rapport från utvärdering av Portugal  

Portugal har en sund och effektiv ordning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism men bör 

förbättra genomförandet av åtgärder avseende icke finansiella företag.   

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

 

FATF: Rapport från utvärdering av Österrike  

Österrike har vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

med anledning av den utvärdering FATF gjorde av landet under förra året. FATF konstaterade då att landet hade 

ett antal brister i hur väl man uppfyller FATF:s 40 rekommendationer och Österrike har sedan dess varit föremål 

för en särskild uppföljningsprocess. Efter att åtgärder vidtagits ändrar nu FATF bedömningen av vissa av 

bristerna.  

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-austria-2017.html   
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Kapitaltäckning 

Basel: Nytt globalt regelverk för banker – Basel 4  

Baselkommitténs styrande organ GHOS (Governors and Heads of Supervision) har efter flera års arbete enats 

om en ny global överenskommelse för internationella banker, även kallad Basel 4. Överenskommelsen innehåller 

bland annat ett golv för riskvägda tillgångar för banker som tillämpar interna modeller. Golvet för de riskvägda 

tillgångarna ska fasas in från nivån 50 procent år 2022 till slutnivån 72,5 procent från den 1 januari 2027. De nya 

Baselstandarderna måste först införas i EU-rätten, innan de kan utgöra grund för nya beslut om kapitalkrav för 

de svenska bankerna. Det är ännu inte helt klart när dessa nya revideringar kan införas i EU och på vilket sätt det 

kommer att ske.  

https://www.bis.org/press/p171207.htm    

 

EU-kommissionen: Nordisk värmebölja –bostadsmarknaden i Danmark och Sverige  

Trots jämförbara makroekonomiska och finansiella förhållanden, institutionella förutsättningar och 

bostadspolitiska ramverk, så har Danmarks och Sveriges bostadsprisutveckling skiljt sig åt betydligt de senaste 

årtiondena. Det skriver författarna till den ekonomiska rapport som jämför bostadsmarknaderna i de båda 

länderna. I rapporten analyserar man den senaste utvecklingen på bostadsmarknaden i de båda länderna, 

förklarar de politiska svaren på utvecklingen samt ger en sammanfattande bild.  

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/nordic-heat-wave-recent-housing-market-developments-

denmark-and-sweden_en    

 

 

Konsument 

EU-kommissionen: Utvärdering av tvistlösning på distans (ODR)  

Kommissionen har publicerat den första utvärderingen av den tvistlösningsplattform (ODR) som möjliggör för 

konsumenter att få hjälp att lösa gränsöverskridande tvister.  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=610445   

 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 15 december 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  
 

 

Värdepapper 

EU-kommissionen: Notering av små och medelstora företag  

Kommissionen har den 18 december 2017 publicerat en konsultation med syfte att skapa ett regelverk för att 

underlätta notering av små och medelstora företag. 

Konsultationen avslutas den 26 februari 2018. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-barriers-listing-smes-consultation-document_en.pdf  

 

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

Esma har den 18 december 2017 uppdaterat Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II. Uppdateringen 

behandlar undantag för transparens före handel samt transparens för aktier och andra finansiella instrument.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues.pdf    
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Esma: Q&A om marknadsstruktur i MiFIR och MiFID II 

Esma har den 18 december 2017 uppdaterat Q&A om marknadens struktur enligt MiFID II och MiFIR. 

Uppdateringen avser frågor som rör tick size och tillämpning av MiFID II efter den 3 januari 2918 inklusive sent 

införlivande. I uppdateringen ingår också riktlinjer för fortsatt gränsöverskridande verksamhet vid övergången 

mellan MiFID och MiFIDII (sid 54). 

https://www.esma.europa.eu/document/qa-mifid-ii-and-mifir-market-structures-topics-0   

 

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

Esma har den 18 december 2017 uppdaterat Q&A om investerarskydd enligt MiFIR och MiFID II. 

Uppdateringen avser frågor om inducements, lämplighet, investeringstjänster samt aktiviteter från företag i tredje 

land. I uppdateringen ingår också riktlinjer för fortsatt gränsöverskridande verksamhet vid övergången mellan 

MiFID och MiFIDII (sid 88). 

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

349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf  

 

Esma: Q&A om rapportering enligt MiFIR 

Esma har den 18 december 2017 uppdaterat Q&A om rapportering enligt MiFIR. Bland annat behandlas frågan 

om rapportering av tidpunkt då ett finansiellt instrument upptagits till handel, transaktionsrapportering samt 

filialer i tredje land till värdepappersföretag i EU. 

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

 

Esma: Uttalande om försäljning av CFD:er, binära optioner och andra spekulativa produkter 

Esma har den 15 december 2017 publicerat ett uttalande där Esma redogör för det pågående arbetet om ett 

eventuellt förbud för försäljning av CFDer, binära optioner och andra spekulativa produkter till icke-

professionella kunder.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-910_pi_statement_december_2017.pdf  

 

Esma: Riktlinjer för handel i tredje land 

Esma har den 15 december 2017 publicerat två uttalanden om handel på handelsplats i tredje land. Det ena 

uttalandet rör transpararens efter handel och det andra berör positionslimiter. 

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

165_smsc_opinion_transparency_third_countries.pdf  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-112_cdtf_opinion_eeotc_third_countries.pdf  

 

Esma: Förteckning över likvida råvaruderivatkontrakt 

Esma har den 15 december 2017 uppdaterat listan över likvida råvaruderivatkontrakt. 

https://www.esma.europa.eu/files/positionlimitspublicationxlsx-0  

 

Esma: Q&A om råvaruderivat 

Esma har den 15 december 2017 uppdaterat Q&A om råvaruderivat under MiFID II och MiFIR. Uppdateringen 

avser positionslimiter och positionsrapportering. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-28_cdtf_qas.pdf   

 

Esma: Tekniska råd avseende prospekt  

Esma har den 15 december 2017 publicerat en konsultation med förslag till tekniska råd avseende prospekt. 

Konsultationen behandlar bland annat sammanfattning av prospektet, annonsering, publicering och 

komplettering av prospekt samt insändande av data till Esma. 

Konsultationen avslutas den 9 mars 2018. 

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

802_consultation_paper_on_draft_rts_under_the_new_prospectus_regulation.pdf   
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Esma: Q&A om MAR 

Esma har den 14 december 2017 uppdaterat Q&A om marknadsmissbruksförordningen. Uppdateringen avser 

fråga om när en deltagare i en marknad för utsläppsrätter omfattas av förordningen. 

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

 

Esma: Uppdaterad O&A avseende värdepapperscentraler 

Esma har den 14 december 2017 uppdaterat Q&A avseende förordningen om förbättrad värdepappersavveckling 

och om värdepapperscentraler. Uppdatering avser medlemskap i användarkommittéer samt registerhållning. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-2_csdr_qas.pdf   

 

Esma: Uppdaterad Q&A om post-trade frågor  

Esma har den 14 december 2017 uppdaterat Q&A frågor rörande efterhandel enligt MiFID II och MiFIR. 

Uppdateringen avser fråga om segregering av indirekta clearingkonton.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-mifid-ii-qas-post-trading-issues  

 

Esma: Uppdaterad O&A avseende EMIR 

Esma har den 14 december 2017 uppdaterat Q&A avseende förordningen om OTC-derivat, centrala motparter 

och transaktionsregister (EMIR). Uppdateringen avser indirekt clearing, rapportering av säkerheter, rapportering 

av swappar samt kontrakt utan förfall. 

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

 

Esma: Q&A om referensvärde (benchmark) 

Esma har den 14 december uppdaterat Q&A om referensvärde. Uppdateringen avser bland auktorisation och 

registrering samt krav på användare. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114_qas_on_bmr_0.pdf   

 

Esma: Uppdatering av register 

Esma har den 8 december 2017 informerat om uppdatering av Esmas MiFID register samt lansering av nya 

register enligt MiFID II/MiFIR. Under en övergångsperiod kommer tillfälliga lösningar att tillhandahållas. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/update-mifid-ii-registers-3-january-2018  

 

Esma: Transparensberäkning enligt MiFIDII/MiFIR 

Esma har den 6 december 2017 publicerat övergångsvis gjorda transparensberäkningar enligt MiFID II/MiFIR 

för aktier och obligationer. Från och med januari kommer Esma regelbundet att publicera referensdata, 

transaparensberäkningar och double-cap information. 

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii-and-mifir/transparency-calculations  
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