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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Bolagsrätt 

EU-kommissionen: Genomförandeförordning om identifiering av aktieägare, överföring av 

information och underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter 

Förordningen, som fastställer minimikrav för genomförande av bestämmelserna i direktiv 2007/36/EG om ett 

ökat aktieägarengagemang vad gäller identifiering av aktieägare, överföring av information och underlättande av 

utövandet av aktieägarrättigheter, har publicerats i europeiska unionens officiella tidning.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1212   

  

 

Brott 

EU-kommissionen: Förslag om effektivare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism 

Efter flera uppmärksammade fall av penningtvätt i Europa föreslår EU-kommissionen åtgärder för att ytterligare 

skärpa tillsynen av EU:s finansinstitut för att bättre motverka penningtvätt och terrorfinansiering och säkerställa 

ett konsekvent genomförande av regelverket i hela unionen. Man föreslår att samla tillsynsbefogenheter för hela 

finanssektorn hos EBA, stärka myndighetens mandat och öka dess resurser avseende penningtvättsområdet. EBA 

föreslås kunna begära att nationella tillsynsmyndigheter utreder potentiella väsentliga överträdelser och uppmana 

dem att överväga riktade åtgärder – till exempel sanktioner. Som en sista utväg om de nationella myndigheterna 

inte agerar, ska EBA kunna rikta beslut direkt till enskilda aktörer inom finanssektorn.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_sv.htm   

 

Europol: 2018 års rapport om organiserad brottslighet på internet 

Europol har för femte gången publicerat sin rapport om organiserad brottslighet på internet: Internet Organised 

Crime Threat Assessment (IOCTA). Man konstaterar bland annat att antalet cyberattacker ökat till nya 

rekordnivåer, att betalbedrägerier fortsätter ge upphov till stora förluster och att sexuellt utnyttjande av barn 

online visar internets allra sämsta sidor. Rapporten behandlar också ett antal viktiga regelverksändringar, som 

GDPR, och teknisk utveckling, som 5G teknologi. 

https://www.europol.europa.eu/internet-organised-crime-threat-assessment-2018  
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Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 12 september 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: Svar på konsultation om tick size 

Esma har den 17 september 2018 publicerat inkomna svar på konsultationen med förslag för hur tick size ska 

beräknas då ett finansiellt instrument vars handel endast i mindre omfattning handlas i ett medlemsland medan 

huvuddelen av handeln sker i tredje land. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/amendment-commission-delegated-regulation-eu-

2017588-rts-11#TODO  

 

Esma: Studie av marknaden för strukturerade produkter 

Esma har den 13 september 2018 publicerat en studie av marknaden i EU för strukturerade produkter riktade till 

icke professionella kunder. Studien utgår från kundskyddsperspektivet och ingår i rapporten ”Trends, Risks and 

Vulnerabilities” (se nedan). 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-

632_report_on_trends_risks_and_vulnerabilities_no.2_2018.pdf#page=52  

 

Esma: Svar på konsultation om clearingskyldighet under EMIR 

Esma har den 7 september 2018 publicerat inkomna svar på konsultation nr 6 om clearingsskyldighet under 

EMIR. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-paper-no6-clearing-obligation-under-

emir#TODO  

 

Esma: Publicerar rapporten ”Trends, Risks and Vulnerabilities” 

Esma har den 6 september 2018 publicerat rapport nr 2/2018 om ”Trends, Risks and Vulnerabilities”.  

Rapporten behandlar marknadsutvecklingen första halvåret 2018. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-

632_report_on_trends_risks_and_vulnerabilities_no.2_2018.pdf  
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