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11 juli 2019  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Betalningar 
EBA: Opinion kring faktorer som utgör stark kundautentisering enligt PSD2 

EBA, den Europeiska Bankmyndigheten, publicerade på midsommarafton den 21 juni en Opinion kring vilka 

faktorer som enligt dem är valida i en stark kundautentisering enligt PSD2. Yttrandet tar också upp den oro över 

beredskapen och efterlevnaden av vissa aktörer i betalningskedjan i samband med stark med kundautentisering 

som gäller från och med den 14 september 2019. EBA accepterar därför att nationella tillsynsmyndigheter - för 

att undvika oavsiktliga negativa följder för vissa betaltjänstanvändare efter den 14 september 2019 – kan besluta 

om att ge marknaden begränsad extra tid för anpassning till kraven.  

https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/EBA+Opinion+on+SCA+elements+under+PSD2+.pdf  
 

 

Fonder 
Esma: Konsultationssvar om tekniska standarder för tillsyn enligt ELTIF-förordningen 

Den 2 juli offentliggjorde ESMA de svar man mottagit på konsultationen gällande förslaget till tekniska 

standarder för tillsyn enligt artikel 25 i ELTIF-förordningen. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-responses-its-consultation-draft-rts-under-

eltif-regulation  

 

 

Värdepapper 

Esma: Uppdaterade tröskelvärden för genomlysning och tick size avseende aktier 

Esma har den 7 juli uppdaterat den data som behövs för att kunna göra beräkningen av genomlysningsregler och 

tick size för aktier.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/update-annual-equity-transparency-calculations-–-

application-tick-size-regime   

 

Esma: EURIBOR  

Den belgiska tillsynsmyndigheten (FSMA) har den 1 juli 2019 auktoriserat EMMI som administratör av 

referensindex EURIBOR. EURIBOR har tagits upp i ESMA benchmarkregister. Företag som står under tillsyn i 

EU kan därmed fortsätta använda EURIBOR som referensindex efter 2021.  https://www.esma.europa.eu/press-

news/esma-news/authorisation-euribor-under-benchmark-regulation   
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Esma: Uttalande om produktingripanden från nationella tillsynsmyndigheter 

Esma har den 1 juli 2019 publicerat opinions från tillsynsmyndigheten i Storbritannien, Frankrike och Sverige 

avseende marknadsföring, distribution och försäljning av så kallade contracts for difference (CFD-kontrakt) 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinions-product-intervention-measures-

sweden-france-and-united    

 

Esma: Beslut om att inte förnya produktingripanden om binära optioner  

Esma har den 1 juli 2019 beslutat att inte förnya förbudet avseende försäljning, distribution och marknadsföring 

av så kallade binära optioner till icke professionella investerare i EU. Skälet är att nationella tillsynsmyndigheter 

tagit beslut om motsvarande reglering på nationell nivå. https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-

news/esma-ceases-renewal-product-intervention-measure-relating-binary-options   

 

Esma: Frågor & Svar om CSDR  

Esma har den 1 juli 2019 uppdaterat frågor och svar om CSDR. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-csdr-qas-5  
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