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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Betalningar 
EU-kommissionen: Översyn av EU-förordning 924 om gränsöverskridande betalningar  

Kommissionen presenterade i slutet av mars ett förslag till revidering av EU-förordning 924 om 

gränsöverskridande betalningar. Ett förslag är att man inom EU ska anpassa avgifterna för gränsöverskridande 

betalningar som sker i euro och inom EU till de avgifter som tas ut för inhemska transaktioner i en medlemsstats 

nationella valuta. Vidare läggs fram förslag om att betaltjänstleverantörerna ska informera betaltjänstanvändare 

om hela kostnaden för valutaväxlingstjänster. Det överlåts åt EBA att ta fram tekniska standarder för hur detta 

närmare ska gå till.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-163_en  
 

 

Brott 
Europaparlamentet: Penningtvätt och terrorfinansiering: striktare EU-regler 

Denna vecka ska Europaparlamentet rösta om den femte uppdateringen av EU:s direktiv för att bekämpa 

penningtvätt och terrorfinansiering. Det nya direktivet ska förhindra att EU:s finansiella system används för att 

finansiera brottslighet och stärka öppenheten så att inte större summor pengar kan gömmas undan. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/security/20180404STO00913/penningtvatt-och-

terrorfinansiering-striktare-eu-regler  

 

 

Konsument 

EU-kommissionen: Omfattande lagstiftningspaket för konsumentskydd 

Ett nytt förslag har lagts fram om att alla medlemsstater ska möjliggöra grupptalan för sammanslutningar att 

driva konsumenters rättigheter. Förslaget bygger på opt out där ett kollektiv kan representeras utan att varje 

enskild konsument måste ge sitt godkännande. I lagstiftningspaketet ”A New Deal for Consumers” ingår även 

förslag till ändringar i direktiven om otillbörliga affärsmetoder och konsumenträttsdirektivet samt att 

sanktionsbestämmelser föreslås i direktiven om oskäliga avtalsvillkor och prisinformationsdirektivet. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620435  
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Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 3 april 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 

Esma: Webinar om LEI 

Esma har deltagit i ett av Global Financial Market Association GFMA) anordnat Webinar om LEI. 

Länken nedan leder till en videoupptagning av seminariet. 

https://www.youtube.com/watch?v=LrfezCPMFs8&feature=youtu.be  

 

Esma: Anförande av Steven Maijoor om centrala motparter 

Esmas ordförande Steven Maijoor har den 23 april 2018 hållit ett anförande vid Institute for Law and Finance at 

the Goethe University i Frankfurt under rubriken ‘Resilience, Recovery, and Resolution: three essential Rs for 

central counterparties (CCPs)'. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/speech_ilf_conference_in_frankfurt_23_april_2018.pdf  

 

Esma: Transparensberäkningar enligt MiFID II/MiFIR 

Esma har publicerat uppdaterade transparensberäkningar för obligationer enligt MiFID II/MiFIR. 

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

 

Esma: Uttalande om accepterad marknadspraxis 

Esma har den 13 april 2018 publicerat ett uttalande om accepterad marknadspraxis under 

marknadsmissbruksdirektivet. Uttalandet innebär att Esma inte ställer sig bakom en marknadspraxis avseende 

likviditetskontrakt som föreslagits av den franska tillsynsmyndigheten. 

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

442_opinion_on_amf_amp_on_liquidity_contracts.pdf  

 

Esma: Svar på konsultationerna om värdepapperisering 

Esma har den 11 april 2018 publicerat inkomna svar på konsultationerna om värdepapperisering. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-responses-its-consultations-securitisation  

 

 

Övrigt 
ECB: Konsultation om overnight interest rate 

ECB har beslutat att utveckla en daglig “unsecured overnight interest rate” baserad på redan kända uppgifter. 

Räntan, som kommer att vara slutförd 2020, kompletterar befintliga referensräntor som produceras av den 

privata sektorn och kommer att fungera som en backstop. Sista svarsdag är den 20 april 2018.  

https://www.ecb.europa.eu/paym/cons/html/euro_unsecured_overnight_interest_rate_201803.en.html  

 

EBA, EIOPA och ESMA: Varnar för risker med bland annat Brexit  

De europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, EIOPA och ESMA) varnar i en rapport om risker och sårbarheter 

som den finansiella marknaden står inför. Det gäller bland annat osäkerhet kring villkoren för Brexit, cyber 

attacker och virtuella valutor.  

http://www.eba.europa.eu/-/eu-financial-regulators-warn-against-risks-for-eu-financial-markets-brexit-asset-

repricing-and-cyber-attacks-key-risks  

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Reports/Joint%20Committee%20Risk%20Report.pdf  
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EU-kommissionen: Skydd för visselblåsare 

Kommissionen föreslår ny EU-standard för att garantera ett bättre skydd för visselblåsare som rapporterar 

överträdelser mot EU-rätten. Enligt det nya regelverket ska säkra kanaler för rapportering införas både inom 

företag och till myndigheter. Stärkta regler gällande uppsägning och andra former av vedergällning samt krav på 

att myndigheter ska informera medborgarna om systemen.  

https://ec.europa.eu/commission/news/whistleblower-protection-2018-apr-23_sv  
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