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31 maj 2018  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Brott 
Financial Action Task Force: Sammanställning av utvärderingar 

FATF har publicerat en konsoliderad sammanställning av de länder man utvärderat till och med maj 2018 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html   

 

 

Fonder 
ESMA: Uppdaterade frågor och svar om UCITS 

ESMA publicerade uppdaterade frågor och svar om tillämpningen av UCITS-direktivet den 25 maj. Esma anser 

bland annat att den information som ska lämnas i årsberättelsen om sammanlagt ersättningsbelopp som 

fondbolaget betalat ut till sin personal, ska omfatta även ersättningar till personal till vilken förvaltning eller 

riskhantering delegerats. https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-ucits-qa  

 

EU-kommissionen: Förslag till förordningar för att främja hållbar tillväxt 

EU-kommissionen publicerade den 24 maj ett antal förordningsförslag i syfte att främja hållbar tillväxt. 

Förslaget berör bland andra fondförvaltare. 

• Ett enhetligt klassificeringssystem (taxonomi): I förslaget fastställs kriterier för att avgöra om en 

ekonomisk verksamhet är miljömässigt hållbar. EU-kommissionen kommer stegvis att identifiera 

ekonomisk verksamhet som kan betecknas som ”hållbar”, med beaktande av rådande marknadspraxis 

och befintliga initiativ och med stöd av en teknisk expertgrupp som håller på att inrättas.  

• Investerarnas skyldigheter och upplysningskrav: Genom den föreslagna förordningen införs krav på hur 

bland andra fondförvaltare ska integrera hållbarhetsrisker i förvaltningsprocessen och informera om 

detta. Det föreslås också särskilda informationskrav på fonder som har hållbarhetsmålsättningar. 

Dessutom föreslås krav på redovisning av effekten av hållbarhetsarbetet. De exakta kraven kommer att 

anges närmare genom delegerade akter som antas av kommissionen i ett senare skede. 

• Referensvärden för låga koldioxidutsläpp: Genom förslaget upprättas en ny typ av referensvärden – 

referensvärden för låga koldioxidutsläpp, en ”koldioxidsnål” version av standardindex, och 

referensvärden för positiv koldioxideffekt.  

https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en  

 

EU-kommissionen: Förslag till nya bestämmelser om förvaringsinstitut  

Kommissionen publicerade den 29 maj två förordningsförslag med ändringar i de delegerade förordningarna om 

förvaringsinstitut för UCITS- respektive alternativa investeringsfonder. Förslagen innebär förtydligande av de 

krav på segregering av tillgångar som gäller när förvaringsinstitut delegerar sina uppgifter till en tredje part. 

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2778673_en  

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2778659_en  
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Värdepapper 

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

Esma har den 29 maj 2018 uppdaterat Q&A om marknadens struktur enligt MiFID II och MiFIR. Uppdateringen 

avser frågor som bland annat rör kravet på publicering av avslutsuppgifter utan avgift 15 minuter efter avslut 

samt vissa strategier arrangerade av OTF:er. 

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

 

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

Esma har den 29 maj 2018 uppdaterat Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II. Uppdateringen 

behandlar bland annat genomlysning före handel i ett RFQ-system. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues.pdf  

 

Esma: Riktlinjer avseende lämplighetsprövning 

Esma har den 28 maj 2018 publicerat riktlinjer avseende vissa aspekter på lämplighetsprövningen enligt MiFID 

II.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-869-_fr_on_guidelines_on_suitability.pdf  

 

Esma: Q&A om blankningsförordningen 

Esma har den 28 maj 2018 uppdaterat Q&A om blankningsförordningen. Uppdateringen avser den så kallade 

”easy-to-borrow list”. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-408_qa_on_ssr.pdf  

 

Esma: Riktlinjer för översyn av marginalsäkerhetskravet 

Esma har den 25 maj 2018 publicerat riktlinjer för vad centrala motparter bör beakta vid revidering av 

marginalsäkerhetskrav. 

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

1293_final_report_on_guidelines_on_ccp_apc_margin_measures.pdf  

 

Esma: Q&A om rapportering enligt MiFIR. 

Esma har den 25 maj 2018 uppdaterat Q&A om rapportering enligt MiFIR. Uppdateringen behandlar frågor som 

rör rapportering av komplicerade transaktioner. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-56_qas_mifir_data_reporting.pdf   

 

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

Esma har den 25 maj 2018 uppdaterat Q&A om investerarskydd enligt MiFIR och MiFID II. Uppdateringen 

avser frågor om bland annat best execution, kundkategorisering och aktiviteter av företag från tredje land. 

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

349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf  

 

Esma: Q&A om referensvärde (benchmark) 

Esma har den 24 maj 2018 uppdaterat Q&A om referensvärde. Uppdateringen behandlar frågan om att prospekt 

ska innefatta referens till registret över administratörer och referensvärden. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114_qas_on_bmr.pdf  
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Övrigt 
Europaparlamentet: Rekordhögt stöd för EU 

Stödet för EU fortsätter att öka, bekräftar en ny Eurobarometer-opinionsundersökning som publiceras ett år före 

valet till Europaparlamentet i maj 2019. Fler än två tredjedelar (67%) av EU-medborgarna anser att deras land 

har dragit nytta av EU-medlemskapet. Siffran är den högsta som uppmätts sedan 1983, då frågan ställdes första 

gången. I Sverige har motsvarande andel ökat med fyra procentenheter till 66 procent, sedan oktober 2017. 

Opinionsundersökningen visar också att 68 procent av svenskarna tycker att EU-medlemskapet är bra för 

Sverige (+ tre procentenheter jämfört med oktober 2017). Bland européerna har andelen också ökat med tre 

procentenheter och ligger nu på 60 procent, den högsta andelen sedan 2007. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180430IPR02841/opinionsundersokning-ett-ar-fore-eu-

valet-rekordhogt-stod-for-eu  

 

Europeiska rådet: Ekofin antog bankpaketet 

När EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möttes 25 maj fattade de beslut om det så kallade bankpaketet. 

Beslutet innebär förändringar i flera olika lagstiftningar i syfte att stärka EU:s finansiella stabilitet. Det gäller 

reglerna om kapitalkrav för banker, däribland bindande bruttosoliditetsgrad, samt reglerna om återhämtning och 

resolution av banker i svårigheter.  

Finansministrarna diskuterade också reformer och makroekonomiska utmaningar.  

http://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/ecofin/2018/05/25/  
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