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17 maj 2018  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Betalningar 
EU: s Officiella Tidning: Rättelse av PSD2 

Ett corrigendum till PSD2 publicerades den 23 april i EU: s Officiella tidning. Genom detta rättades ett antal 

felaktigheter i utformningen av PSD2. Det rör sig mestadels om felaktiga stycke- och/eller paragrafhänvisningar 

i den ursprungliga direktivtexten. Det återstår att se hur den svenska lagstiftaren kommer att hantera dessa 

ändringar.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366R(05)&from=EN  
 

 

Värdepapper 

ESAs: Konsultationer avseende clearingkravet och riskbegränsningstekniker 

Esma har den 4 maj 2018 tillsammans med de två övriga europeiska tillsynsmyndigheterna publicerat två 

konsultationer med förslag till tillägg till tekniska standarder avseende clearingkravet och 

riskbegränsningstekniker för OTC-derivat som inte clearas av central motpart, särskilt i förhållande till 

värdepapperisering. 

Konsultationerna avslutas den 15 juni 2018. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2018_14_cp_on_the_amendments_to_co_under_the_se

curitisation_regulation.pdf  

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2205971/Consultation+Paper+amending+Delegated+Regulation+

%28EU%29%202016-2251+%28JC+2018+15%29.pdf  

 

Esma: Likvida obligationer 

Esma har den 2 maj 2018 publicerat sin första bedömning av vilka obligationer som kan anses tillräckligt likvida 

för att omfattas av MiFID II:s krav på genomlysning. Av 71 000 granskade obligationer uppfyllde 220 

likviditetskravet. Listan över likvida obligationer finns tillgänglig i Esmas Financial Instruments Transparency 

System (FITRs). 

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_fitrs_nonequities  

 

Esma: Översatta riktlinjer 

Esma har den 27 april 2018 publicerat officiella översättningar av riktlinjerna för överföring av uppgifter mellan 

transaktionsregister. 

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

1116_guidelines_on_transfer_of_data_between_trs_sv.pdf  
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Övrigt 
EU-kommissionen:  Digital inre marknad 

Kommissionen presenterar en rad konkreta åtgärder i syfte att skydda medborgarnas integritet och göra EU:s inre 

marknad verklig före utgången av 2018. 

https://ec.europa.eu/commission/news/digital-single-market-2018-may-15_sv  

 

EU-kommissionen: Europas globala konkurrenskraft ska säkerställas 

Den förnyade agendan för forskning och innovation presenterar en rad konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s 

innovationsförmåga och ge ett varaktigt välstånd. Konkret uppmanar kommissionen EU:s ledare att ha en 

strategisk inriktning så att regleringar och finansieringslösningar är innovationsvänliga. Ett förslag är att 

prioritera införlivandet av direktivet om hantering av företagsinsolvens i EU.  

https://ec.europa.eu/commission/news/ensuring-europes-global-competitiveness-2018-may-15_sv  
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