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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Brott 
EU-kommissionen: Betalningar i kontanter 

Kommissionen har publicerat en rapport om effekterna av begränsningar av betalningar i kontanter. Slutsatsen är 

att kommissionen inte överväger att vidta några lagstiftningsinitiativ. Rapporten bygger på en undersökning som 

beställts av kommissionen som slutfördes i början av 2018.  

https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/security-union-commission-publishes-report-restriction-

payments-cash-2018-jun-13_sv  

 

Europaparlamentet: EU föreslår omfattande påföljder för penningtvätt 

Parlamentet och rådet förhandlar om nya åtgärder för att öka EU:s kamp mot penningtvätt. Diskussioner förs om 

en gemensam EU-definition av penningtvättsrelaterade brott, däribland ”självtvätt” och EU-gemensamma 

miniminivåer för straff.  

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180605IPR05049/eu-wide-penalties-for-money-

laundering-deal-with-council  

 

 

Konsument 

ESMA: Förbud sälja binära optioner till konsumenter 

Många svenska konsumenter har förlorat stora pengar på köp av binära optioner. Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten (Esma) har tidigare antagit två beslut om produktingripande. Besluten har nu publicerats 

översatta i Europeiska unionens officiella tidning. Det ena beslutet rör förbud mot marknadsföring, distribution 

och försäljning av binära optioner till konsumenter och gäller från 2 juli 2018. Det andra beslutet rör begränsning 

av marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-kontrakt till konsumenter.  

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2018/publicering-av-beslut-om-ingripanden-mot-binara-optioner-och-

cfd-kontrakt/  

 

EU-domstolen: Vid tolkning av begreppet försäkringsförmedling 

Utförandet av förberedande arbete inför ingåendet av försäkringsavtal är ett objektivt begrepp, konstaterar EU-

domstolen vid en tolkning av försäkringsförmedlingsdirektivet. Det får anses utgöra försäkringsförmedling, i den 

mening som avses i direktivet, oavsett försäkringsförmedlarens avsikt att ingå eller inte ingå försäkringsavtal.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SV&text=&pageIndex=0&part=1&mode=D

OC&docid=202407&occ=first&dir=&cid=162884  
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Värdepapper 

Esma: Sanktioner enligt EMIR   

Esma har den 13 juni 2018 publicerat sin första årliga rapport om de sanktioner som de behöriga myndigheterna 

meddelat inkluderande tillsynsåtgärder, avgifter och viten. Rapporten lämnas med stöd av artikel 85(5) i EMIR. 

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

1400_report_on_supervisory_measures_and_penalties_emir.pdf  

 

Esma: Esma Risk Dashboard 

Esma har den 6 juni 2018 publicerat Esma Risk Dashboard nr 2/2018 som avser förhållandena första kvartalet 

2018. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-584_risk_dashboard_2-18.pdf .  

 

Esma: Q&A avseende produktinterventionsåtgärder 

Esma har den 1 juni 2018 publicerat Q&A avseende tillfälliga produktinterventionsåtgärder. Dokumentet 

behandlar ett antal praktiska frågor i anslutning till produktinterventionsåtgärder. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262_technical_qas_product_intervention.pdf  

 

Esma: Produktinterventionsåtgärder 

Esma meddelade den 1 juni 2018 att Esmas beslut att förbjuda marknadsföring, distribution och försäljning av 

binära optioner till icke-professionella investerare och att begränsa marknadsföring, distribution och försäljning 

av kontrakt avseende prisskillnader (CFD-kontrakt) till icke-professionella investerare publicerats i Official 

Journal den 1 juni 2018. Förbudet för binära optioner gäller från den 2 juni 2018 och begränsningarna för CFD-

kontrakt från den 1 augusti 2018. Respektive beslut gäller i tre månader från ikraftträdandet. 

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

1135_notice_of_pi_decisions_on_cfds_and_binary_options_sv.pdf    

 

Esma: Anförande av Steven Maijoor 

Esmas ordförande Steven Maijoor har den 31 maj 2018 hållit ett anförande vid ICMAS årliga konferens under 

rubriken “Towards benchmark stability and integrity” 

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

996_towards_benchmark_stability_and_integrity_steven_maijoor_icma_conference_2018_madrid_31_may_1.p

df  

 

Esma: O&A avseende värdepapperscentraler 

Esma har den 30 maj 2018 uppdaterat Q&A avseende förordningen om förbättrad värdepappersavveckling och 

om värdepapperscentraler. Uppdatering avser frågor om operationella risker. 

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

 

Esma: O&A avseende EMIR 

Esma har den 30 maj 2018 uppdaterat Q&A avseende förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och 

transaktionsregister (EMIR). Uppdateringen avser rapportering till transaktionsregister. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf  

 

Esma och EBA: Icke professionella investerare och bankresolution 

Esma och EBA har i ett gemensamt uttalande den 30 maj 2018 lämnat rekommendationer om hur icke-

professionella investerare som investerat i eller avser att investera i skuldinstrument som omfattas av BRRD ska 

behandlas. 

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

991_eba_esma_statement_on_retail_holdings_of_bail-inable_debt.pdf    

 

 

 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1400_report_on_supervisory_measures_and_penalties_emir.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1400_report_on_supervisory_measures_and_penalties_emir.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-584_risk_dashboard_2-18.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262_technical_qas_product_intervention.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-1135_notice_of_pi_decisions_on_cfds_and_binary_options_sv.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-1135_notice_of_pi_decisions_on_cfds_and_binary_options_sv.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-996_towards_benchmark_stability_and_integrity_steven_maijoor_icma_conference_2018_madrid_31_may_1.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-996_towards_benchmark_stability_and_integrity_steven_maijoor_icma_conference_2018_madrid_31_may_1.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-996_towards_benchmark_stability_and_integrity_steven_maijoor_icma_conference_2018_madrid_31_may_1.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-2_csdr_qas.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-991_eba_esma_statement_on_retail_holdings_of_bail-inable_debt.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-991_eba_esma_statement_on_retail_holdings_of_bail-inable_debt.pdf


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. 

 

 

 

Övrigt 
Europaparlamentet: EU:s nya register för lobbyister 

Parlamentet för diskussioner med EU-kommissionen och rådet om en uppdatering av EU:s öppenhetsregister för 

att göra det lättare att ta reda på vem som bedriver lobbyverksamhet i EU. Förhandlingarna mellan de tre 

institutionerna inleddes i april 2018 och syftar till att inrätta ett obligatoriskt register som omfattar såväl rådet 

som kommissionen och parlamentet. Sedan 2011 har parlamentet och kommissionen gemensamt haft ett 

offentligt öppenhetsregister. Detta har ersatt tidigare separata register. Parlamentets går tillbaka till 1995. Rådet 

har haft observatörsstatus i det nuvarande systemet sedan 2014. 

www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180522STO04013/eu-s-nya-register-for-lobbyister-

folk-har-ratt-att-forvanta-sig-oppenhet 
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