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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Betalningar 
EU: s Officiella Tidning: Teknisk standard kring stark kundautentisering under PSD2 nu 

publicerad 
Europeiska Banktillsynsmyndigheten, EBA, erhöll elva mandat som skulle komplettera det andra 

betaltjänstdirektivet, antingen som riktlinjer eller tekniska standarder. De flesta av dessa är publicerade antingen 

av EBA eller i EU: s Officiella Tidning. Den allra mest centrala av de tre tekniska standarderna rörande stark 

kundautentisering och säker kommunikation under PSD2 publicerades i EU: s Officiella Tidning den 13 mars 

2018 och gäller som en EU-förordning. Den trädde ikraft dagen efter publicering, alltså den 14 mars. 

Förordningen ska tillämpas 18 månader härefter, alltså den 14 september 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0389&from=EN   
 

 

Brott 
FATF: Uppföljning av Spanien och Norge  

Spanien och Norge har sedan utvärderingen 2014 gjort framsteg i att stärka sina åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism. FATF har därför omprövat i vilken mån dessa länder följer de 40 

rekommendationerna.  

http://www.fatf-gafi.org/  

 

 

Kapitaltäckning 

Baselkommittén: Konsultation om ändrade regler för marknadsrisk 

I januari 2016 beslutade Baselkommittén om nya standarder för marknadsrisk. Nu föreslås ändringar i dessa 

standarder. Kommittén föreslår bland annat att schablonmetoden för marknadsrisk ska bli mer riskkänslig. Man 

gör en om 

kalibrering av ränterisk, aktierisk och valutarisk. En reviderad bedömningsprocess för interna modeller för 

marknadsrisk föreslås. Konsultationen ska vara besvarad senast den 20 juni.  

https://www.bis.org/bcbs/publ/d436.htm  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0389&from=EN
http://www.fatf-gafi.org/
https://www.bis.org/bcbs/publ/d436.htm


 

 

 

Konsument 

EBA: Klagomålsriktlinjer på remiss 

EBA förslår att befintliga klagomålsriktlinjer utsträcks till att även avse nya aktörer – bland andra mellanhänder 

för betalningsinitiering och kreditförmedlare – som omfattas av det nya betaltjänstdirektivet, PSD2, och 

bolånedirektivet.  

http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-extending-the-application-of-the-joint-committee-guidelines-on-

complaints-handling-to-the-new-institutions-under-psd2-and-mcd  

 

EBA: Strategi för Fintech - analys av Big Data 

Europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, ESMA och EIOPA) har publicerat rapporten Big Data. I rapporten 

analyseras inverkan av storskalig dataanalys på konsumenter och finanssektor. Sådan användning kan innebära 

risker för konsumenter, men fördelarna med utvecklingen överväger.  

https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-weigh-benefits-and-risks-of-Big-Data.aspx  

 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 26 mars 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  

 

EU-kommissionen: Konsultation om översyn av redovisningsregelverken  

EU-kommissionen publicerade den 21 mars sin konsultation ”Fitness check on the EU framework for public 

reporting by companies”. En översyn planeras av följande direktiv och förordning: redovisningsdirektivet, 

öppenhetsdirektivet, direktivet om publicering av icke-finansiell information, bankredovisningsdirektivet, 

försäkringsredovisningsdirektivet och IAS-förordningen. Konsultationen söker synpunkter på nämnda regelverk 

från bredast möjliga bas där såväl upprättare som användare av finansiell och icke-finansiell information ingår. 

Bland de syften som anges med konsultationen innefattas huruvida regelverken fortfarande är relevanta, inbördes 

konsistenta, effektiva samt dess samband med andra regelverk inom EU-rätten. Dessutom omfattar 

konsultationen framtida utmaningar för regelverken såsom hållbarhet och digitalisering. Konsultationen pågår 

under tiden 21 mars till den 21 juli 2018. 

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_en  
 

 

Tillsyn 

ECB/SSM: Årsrapport om den integrerade tillsynsverksamheten inom eurozonen    

Danièle Nouy, ordförande för banktillsynen inom eurozonen, har presenterat årsrapporten om tillsynen för 

Europaparlamentet. I årsrapporten ges en överblick över nyckelaktiviteter under 2017 som arbetet med 

bankernas nödlidande lån (NPL), undersökning av interna modeller, Brexit, etc. Nouy avslutade med några 

synpunkter kring vikten av att fortsätta stärka Bankunionen. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2018/html/ssm.sp180326.en.html  

 

 

Värdepapper 

ESMA: Beslut om åtgärder mot binära optioner och CFD-kontrakt 

Binära optioner förbjuds i EU när det gäller marknadsföring, distribution och försäljning till konsumenter. För 

CFD-kontrakt införs begränsningar för marknadsföring, distribution och försäljning till konsumenter. De 

beslutade åtgärderna börjar gälla en respektive två månader efter det att besluten har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning. Besluten kommer att gälla för tre månader. Innan de tre månaderna löpt ut kommer 

Esma att överväga om åtgärderna behöver förlängas med ytterligare tre månader.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-98-128_press_release_product_intervention.pdf 
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Esma: Riktlinjer om internaliserad avveckling 

Esma har den 28 mars 2018 publicerat riktlinjer för rapportering av internaliserad avveckling. Riktlinjerna träder 

ikraft från det att dessa publicerats på samtliga officiella språk på Esmas hemsida.. De nationella 

tillsynsmyndigheterna ska inom två månader därefter meddela Esma om man avser att följa riktlinjerna eller inte. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1258_final_report_-

_csdr_guidelines_on_internalised_settlement_reporting.pdf  

 

Esma: Q&A avseende prospekt 

Esma har den 28 mars 2018 uppdaterad Q&A avseende prospekt. Uppdateringen rör definitionen av 

vinstförutsägelser. 

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

 

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

Esma har den 28 mars 2018 uppdaterat Q&A om marknadens struktur enligt MiFID II och MiFIR. 

Uppdateringen avser frågor som rör Direkt Electronic Access och algorithmic trading, tick size och multilaterala 

och bilaterala system. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf  

 

Esma: Beräkning av positioner hos transaktionsregister 

Esma har den 27 mars 2018 publicerat riktlinjer om hur ett transaktionsregister ska beräkna positioner. Syftet 

med riktlinjerna är att hormonisera beräkningssättet. 

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

1272_guidelines_on_position_calculation_by_trade_repositories_under_emir_final_report.pdf  

 

Esma: Q&A om råvaruderivat 

Esma har den 27 mars 2018 uppdaterat Q&A råvaruderivat enligt MiFID II. Uppdateringarna avser 

positionslimiter och positionsrapportering. 

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

 

Esma: Förbjuder handel i vissa produkter 

Esma har den 27 mars 2018 infört förbud mot marknadsföring, distribution och försäljning till icke-

professionella kunder av binära optioner och CFD. Förbuden träder ikraft en månad efter publicering i OJ för 

binära optioner och efter två månader för CFD. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-

protect-retail-investors  

 

Esma: Systematiska internhandlare (SI)och kvotering 

Esma har den 26  mars 2018 publicerat ett slutligt förslag till ändring avseende kommissionens delegerade 

förordning 2017/587. Förslaget innehåller ett förtydligande av MiFIR kvoteringsregler för SI och innebär att en 

SI måste tillämpa reglerna om minsta tick size för att SIs kvotering ska anses spegla aktuellt 

marknadsförhållande. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-354_final_report_rts_1_amendment.pdf  

 

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

Esma har den 23 mars 2018 uppdaterat Q&A om investerarskydd enligt MiFIR och MiFID II. Uppdateringen 

avser frågor om bland annat inducements, rapportering efter handel, kostnader och avgifter samt en tolkning av 

begreppet ”ongoing relationship”. 

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

349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf  
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Esma: Uppdaterar O&A avseende värdepapperscentraler 

Esma har den 23 mars 2018 uppdaterat Q&A avseende förordningen om förbättrad värdepappersavveckling och 

om värdepapperscentraler. Uppdatering avser auktorisation och tillsyn av värdepapperscentral, uppföranderegler 

samt kommunikation. 

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

 

Esma: Q&A om MAR 

Esma har den 23 mars 2018 uppdaterat Q&A om marknadsmissbruksförordningen. Uppdateringen avser fråga 

om inside information relaterat till pelare II krav. 

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

 

Esma: Q&A om referensvärde (benchmark) 

Esma har den 22 mars 2018 uppdaterat Q&A om referensvärde. Uppdateringen avser fråga om krav på 

mrdverkande företag som står under tillsyn. 

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

 

Esma: Tekniska råd avseende prospekt  

Esma har den 21 mars 2018 publicerat inkomna svar på konsultationen med förslag till tekniska råd avseende 

prospekt. Konsultationen behandlade bland annat sammanfattning av prospektet, annonsering, publicering och 

komplettering av prospekt samt insändande av data till Esma. 

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

regulation#TODO  

 

Esma: Pakettransaktioner och handelsskyldighet 

Esma har den 21 mars 2018 publicerat ett uttalande som klargör hur så kallade pakettransaktioner ska behandlas 

under reglerna om handelsskyldighet för derivat i MiFIR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-322_opinion_packages_and_to.pdf  

 

Esma: Anförande av Steven Maijoor 

Esmas ordförande Steven Maijoor har den 20 mars 2018 hållit ett anförande vid BVIs årliga mottagning i 

Bryssel. I talet tog Maijoor upp CMU, Brexit oxh översynen av de europeiska tillsynsmyndigheterna. 

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

964_steven_maijoor_bvi_reception_keynote.pdf  

 

Esma: Publicerar rapporten ”Trends, Risks and Vulnerabilities” 

Esma har den 20 mars 2018 publicerat rapport nr 1/2017 om ”Trends, Risks and Vulnerabilities”.  

Rapporten behandlar marknadsutvecklingen från juli till december 2017. 

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

538_report_on_trends_risks_and_vulnerabilities_no.1_2018.pdf  

 

 

Övrigt 
Europeiska rådet: Toppmöte den 22 – 23 mars 2018 

Europeiska rådets vårmöte inriktades på ekonomiska frågor, särskilt handel. Stats- och regeringscheferna 

diskuterade även flera andra brådskande frågor, däribland attacken i Salisbury, Turkiet, västra Balkan och 

beskattning. 

www.consilium.europa.eu/sv/meetings/european-council/2018/03/22-23/  

 

Europaparlamentet: Parlamentet granskar misstänkt missbruk av personuppgifter 

Facebooks grundare Mark Zuckerberg har bjudits in till Europaparlamentet för att förklara rapporter om hur 

otillbörligt insamlad information använts för att manipulera val.  

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180322STO00325/facebook-parlamentet-granskar-

misstankt-missbruk-av-personuppgifter  
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Europaparlamentet: Konferens om den digitala ekonomins möjligheter och utmaningar  

Högnivåkonferensen ”Utformningen av vår digitala framtid: den digitala revolutionens utmaningar” går av 

stapeln i Europaparlamentet i Bryssel den 25 april. Att slutföra den digitala gemensamma marknaden kan bidra 

med 415 miljarder euro årligen till Europas ekonomi, samt skapa nya jobb och möjligheter. Men samtidigt som 

tekniken skapar ett nytt spelfält för företag och innovation, kan den digitala klyftan inom EU förhindra vissa 

medlemsländer från att fullt ut gagnas av den. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180316STO99920/hognivakonferens-om-den-

digitala-ekonomins-mojligheter-och-utmaningar  
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