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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Betalningar 
EU-kommissionen: Tekniska standarder för information om betalkonto publicerade 
Betalkontodirektivet innehåller krav på att standardiserad avgiftsinformation ska lämnas när ett betalkonto 

öppnas och att bankkunder minst en gång per år ska få en sammanställning av avgifter och räntor kopplade till 

deras betalkonton. Den 11 januari publicerades i EU:s officiella tidning tekniska standarder om utformningen av 

denna information samt av den terminologi som ska användas. Dessa tekniska standarder träder ikraft 20 dagar 

efter publiceringen. Därefter ska medlemsstaterna genomföra regelverket senast nio månader efter 

ikraftträdandet. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:006:FULL&from=EN  

 

EU-kommissionen: Billigare och säkrare betalningar online 
Revideringen av betaltjänstdirektivet (PSD2), som gäller från och med den 13 januari 2018, är en modernisering 

av reglerna i syfte att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen på betaltjänstområdet. Tilläggsavgifter 

förbjuds, företag som erbjuder betaltjänster får tillgång till betalkontoinformation, strängare säkerhetskrav införs 

för elektroniska betalningar. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-141_sv.htm  

 

 

Brott 
EU-kommissionen: Nya regler ska förhindra skatteundandragande och penningtvätt 
Den 1 januari trädde ändringar i direktivet om administrativt samarbete (2011/16/EU) i kraft som innebär att 

skattemyndigheter ska få tillgång till information om verkliga huvudmän och till annan 

kundkännedomsinformation. Reglerna ska underlätta skattemyndigheters utredningar av komplexa 

bolagsstrukturer av den typ som framkommit i avslöjandena om Paradise Papers. I Sverige uppfylls kraven 

genom införandet av registret om verkliga huvudmän samt genom befintliga möjligheter för Skatteverket att 

begära uppgifter.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-5441_en.htm   

 

FATF: Utvärdering av Mexikos åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering  
FATF har den 3 januari publicerat sin utvärdering av Mexikos åtgärder mot penningtvätt och 

terrorismfinansiering. Risken för penningtvätt i landet bedöms vara hög i och med den omfattande organiserade 

brottsligheten. Det finns ett välutvecklat system (i form av regelverk, myndigheter och internationella 

samarbeten) för att hantera penningtvättsriskerna, men det sker sällan några utredningar av misstänkt 

penningtvätt och underliggande brott. Myndigheterna är reaktiva, snarare än proaktiva.  

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-mexico-2018.html   
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FATF: Rapport – finansiering av rekrytering för terroriständamål 
FATF har publicerat en rapport med avsikt att öka kännedomen om terroristorganisationers finansiering av 

nyrekrytering av medlemmar och anhängare. Information har inhämtats från myndigheter inom FATF Global 

Netword. I rapporten identifieras de vanligaste metoderna för rekrytering som används av terroristorganisationer. 

http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/financing-recruitment-terrorist-

purposes.html   

 

EUROPOL/SOCTA: Allvarlig och organiserad brottslighet 
EU:s Serious and Organised Crime Threat Assessemnt (SOCTA) har sammanställt en analys av hotet för 

allvarlig och organiserad brottslighet inom EU. För SOCTA 2017 har Europol genomfört den största 

datainsamlingen om allvarlig och organiserad brottslighet inom EU. 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-

threat-assessment-2017   

 

 

Redovisning 

EBA: Riktlinjer för upplysningskrav enligt IFRS 9 

EBA publicerar slutliga riktlinjer för upplysningskrav för IFRS 9 eller vid motsvarande förväntade 

kreditförluster. Riktlinjerna innehåller en enhetlig informationsmall som företagen förväntas använda för 

information om kapitalbas, leverage ratio och annat. Syftet är att säkerställa en konsekvent och jämförbar 

information som företagen lämnar. 

https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidelines-on-disclosure-requirements-of-ifrs-9-transitional-

arrangements 
 

 

Tillsyn 

EBA: Vägledning för användning av molntjänster 

EBA har publicerat sin slutliga vägledning som förtydligar tillsynsförväntningarna för företag som avser att 

använda molntjänster. 

https://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-guidance-for-the-use-of-cloud-service-providers-by-financial-institutions  

 

 

Värdepapper 

Fondhandlareföreningen: Sammanställning av MiFIDII/MiFIR-regleringen 

Fondhandlareföreningen har gjort en sammanställning av hela MiFIDII/MiFIR regleringen med länkar till 

respektive dokument. 

http://www.fondhandlarna.se/files/3715/1514/4 742/MiFID2_v2.pdf  
 

EU-kommissionen: Etablering av innovationsfonden  

Kommissionen har den 15 januari 2018 publicerat en konsultation om designelement vid etableringen av 

innovationsfonden vars syfte är att understödja kommersialiseringen av teknologi med låga koldioxidutsläpp. 

Konsultationen avslutas den 10 april 2018. 

https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en   

 

EU-kommissionen: EU-medel till investeringar, forskning och innovationer  

Kommissionen har den 10 januari 2018 publicerat en konsultation om EU-medel till investeringar, forskning och 

innovationer med syfte att få ut det mesta av varje euro i EU:s budget. Konsultationen avslutas den 10 april 

2018. 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-

and-single-market_en#about-this-consultation    
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ESMA: Riktlinjer för anti-procykliska säkerhetskrav för CCP:er  

ESMA har den 8 januari 2018 presenterat en konsultation om anti-procykliska säkerhetskrav för CCP:er. 

Konsultationen avslutas den 28 februari. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-draft-guidelines-anti-procyclicality-margin-

measures-ccps   

  

ESMA: Senarelagt datum för införande av Double Volume Cap 

ESMA informerade den 9 januari om att man i avsaknad av komplett dataunderlag beslutat skjuta på införandet 

av den så kallade Double Volume Cap för marknadsplatser till mars 2018. Innebörden är att rutinen för så 

kallade manuella efteranmälda affärer i likvida aktier kan fortgå till mars 2018 då fullständigt dataunderlag 

förväntas föreligga. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-925_esma_dvc_delay.pdf  

 

 

Övrigt 
EU-kommissionen: Hantering av spridning av falska nyheter och desinformation 
Kommissionen tillsätter en högnivågrupp som ska bidra till utvecklingen av en strategi på EU-nivå för hur man 

ska hantera spridning av falska nyheter och desinformation. Gruppen som hade sitt första möte den 15 januari 

ska presentera uppdraget under våren 2018.  

https://ec.europa.eu/commission/news/tackling-spreading-fake-news-and-disinformation-2018-jan-15_en   
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