
EU-Nytt ges ut av Bankföreningen i samarbete med Svenska Fondhandlareföreningen, Svensk Försäkring och Fondbolagens 
förening. Redaktör: Bodil Bjerre Sekund, bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se, 08-453 44 09. 

 
 

1 mars 2018  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Kapitaltäckning 

EBA: EBA uppdaterar sina riktlinjer för sammanställning av riskindikatorer  

EBA har publicerat uppdaterade metodologiska riktlinjer för sammanställningen av riskindikatorer och 

detaljerade riskanalysverktyg. Riktlinjerna är huvudsakligen för myndighetens interna bruk, men kan också 

fungera som ledning till nationella tillsynsmyndigheter och andra intressenter för att uppnå ett konsekvent 

agerande i deras riskbedömningar.  

http://www.eba.europa.eu/-/eba-updates-its-methodological-guide-on-risk-indicators-and-detailed-risk-analysis-

tools  

 

 

Redovisning 

EFRAG: Presenterar en uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 27 februari 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 

ECB: Benchmarkreform är viktig 

ECB ledamoten Benoît Cœuré lyfte i ett tal att en mjuk och framgångsrik reform av referensräntorna behövs för 

att euroområdets penningmarknader ska fungera väl. Ett starkt engagemang från industrin är avgörande för en 

framgångsrik reform.  

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180226.en.html  

 

 

Värdepapper 

Esma: Anförande av Verona Ross 

Verona Ross har den 27 februari 2018 hållit ett anförande vid Econs utvärdering av Esmas tekniska råd avseende 

vissa element i blankningsförordningen. I anförandet uppehöll sig Verona Ross främst vid förordningens 

undantag för marketmaker-funktionen, möjligheten att införa tillfälliga förbud mot blankning och ordningen för 

att notifiera och offentliggöra blankade nettopositioner. 

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

441_econ_scrutiny_session_short_selling_regulation_verena_ross.pdf  
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IOSCO: Konsultation om intressekonflikter 

IOSCO har den 21 februari 2018 publicerat en konsultation med riktlinjer för att motverka intressekonflikter i 

samband med verksamhet som innefattar aktieemissioner. 

Konsultationen avslutas den 4 april 2018. 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD593.pdf  

 

 

Övrigt 
EU-kommissionen: Rundabordssamtal om kryptovalutor 

Kommissionen höll i februari ett rundabordssamtal om kryptovalutor – möjligheter och risker. Kommissionens 

mål är att säkerställa investerarnas skydd, marknadsintegriteten och den finansiella stabiliteten samtidigt som 

nya tekniska lösningar ska bejakas.  

https://ec.europa.eu/commission/news/roundtable-cryptocurrencies-2018-feb-26_sv  

 

Europaparlamentet: Europas framtid, skydd av biodling och kampen mot skatteflykt 

Under veckans möten kommer bland annat Europas framtid, kampen mot skatteflykt och skattebedrägeri, 

finansiering av terrorism samt EU:s ekonomi att diskuteras.  

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180222STO98433/parlamentet-i-veckan-europas-

framtid-skydd-av-bin-och-kamp-mot-skatteflykt  

 

EU-kommissionen: Sociala medier EU-anpassar villkor 

Facebook, Google och Twitter har efter ingripande från kommissionen ändrat sina användarvillkor så att EU:s 

konsumentskyddsregler inte kringgås.  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=614254  
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