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7 november 2019  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Betalningar 
EBA: Rapport om hinder för gränsöverskridande bank-och betaltjänster 

I en rapport har EBA identifierat potentiella hinder för gränsöverskridande bank- och betaltjänster inom EU. 

Hindren består bland annat av skillnader i nationell lagstiftning och i nationell tillsyn. EBA rekommenderar EU-

kommissionen att vidta åtgärder för att underlätta för verksamhetsutövares gränsöverskridande aktiviteter, och 

att ytterligare harmonisera regler om konsumentskydd, uppföranderegler och penningtvätt. 

https://eba.europa.eu/eba-calls-european-commission-take-action-facilitate-scaling-cross-border-activity   

 

 

Brott 

FATF: Best Practice om verkliga huvudmän 

FATF konstaterar i sina utvärderingar av medlemsländerna att det är en utmaning att skapa transparens kring 

ägande och kontroll i juridiska personer samt att åtskilliga länder har lyckats mindre bra. I en Best Practice tar 

FATF upp en rad goda exempel från hela världen. Man understryker att länder som använder sig av flera olika 

källor för uppgifter om verkliga huvudmän är de som oftast lyckas bäst med att förhindra att juridiska personer 

används för brottsliga ändamål. 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/best-practices-beneficial-ownership-

legal-persons.html   

 

 

Fonder 
EFAMA/FBF: Svar på konsultation om prestationsbaserade avgifter  

Såväl EFAMA som Fondbolagens förening har lämnat svar på Esmas konsultation om prestationsbaserade 

avgifter. I grunden är såväl EFAMA som föreningen positiva till att vissa principer antas i riktlinjer. Det 

förefaller klokt att knyta principerna för uttag av prestationsbaserad avgift till fondens placeringsinriktning, men 

den föreslagna metoden utan evigt HWM skiljer sig från den svenska modellen och ger, enligt föreningen, sämre 

konsumentskydd. Vissa delar i de föreslagna riktlinjerna behöver dessutom förtydligas för att de ska tjäna sitt 

konsumentskyddande syfte.  

https://www.fondbolagen.se/aktuellt/nyheter/remissvar-foreningen-positiv-till-nya-riktlinjer/  

https://www.efama.org/Publications/Public/UCITS/19-4093.pdf      

  

ESMA: Uttalande om tillämpning av PRIIP på obligationer 

ESMA, EBA och Eiopa har offentliggjort ett uttalande om hur PRIIPs-regelverket ska tillämpas på obligationer i 

behörig myndighets tillsyn.    

https://www.esma.europa.eu/file/53178/download?token=WQlRSr-v  

 

mailto:bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se
mailto:bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se
https://eba.europa.eu/eba-calls-european-commission-take-action-facilitate-scaling-cross-border-activity
https://eba.europa.eu/eba-calls-european-commission-take-action-facilitate-scaling-cross-border-activity
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.html
https://www.fondbolagen.se/aktuellt/nyheter/remissvar-foreningen-positiv-till-nya-riktlinjer/
https://www.fondbolagen.se/aktuellt/nyheter/remissvar-foreningen-positiv-till-nya-riktlinjer/
https://www.efama.org/Publications/Public/UCITS/19-4093.pdf
https://www.efama.org/Publications/Public/UCITS/19-4093.pdf
https://www.esma.europa.eu/file/53178/download?token=WQlRSr-v
https://www.esma.europa.eu/file/53178/download?token=WQlRSr-v


 

 

 

Krishantering 

EBA: Stärkt insättningsgaranti 

EBA har publicerat sin andra åsikt (opinion) till EU-kommissionen om insättningsgarantidirektivet. EBA 

föreslår ett antal ändringar i direktivet för att bland annat stärka skyddet för insättaren samt för att förbättra 

informationen.  

https://eba.europa.eu/eba-publishes-opinion-proposing-further-strengthen-depositor-protection-eu  
 

 

Värdepapper 

Esma: Konsultation om positionslimiter för råvaruderivat 

Esma har den 5 november 2019 publicerat en konsultation om positionslimiter för råvaruderivat enligt MiFID 2. 

Svar ska vara inne den 8 januari 2020.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-consults-position-limits-in-commodity-

derivatives   

 

Esma: Uppdatering avseende Brexit 

Esma har den 30 oktober 2019 publicerat en uppdatering avseende sina förberedelser för en avtalslös Brexit  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-update-brexit-preparations   

 

Esa: Ställningstagande avseende PRIIPs tillämplighet på företagsobligationer  

De europeiska tillsynsmyndigheterna (Esma, EBA och Eiopa) har den 24 oktober 2019 publicerat ett gemensamt 

ställningstagande avseende PRIIPs tillämplighet på vissa företagsobligationer.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-seek-promote-consistent-application-priips-regulation-

bonds  

 

Esma: Fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella rapporter 

Esma har pekat ut vilka områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens 

finansiella rapporter för räkenskapsåret 2019. Syftet med tillsynen är att åstadkomma en enhetlig tillämpning av 

de internationella redovisningsreglerna för börsnoterade företag (IFRS) inom EES-området. Det ska i 

förlängningen leda till en bättre fungerande finansiell marknad med mer transparenta och jämförbara finansiella 

rapporter. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/Esma-news/eu-enforcers-must-monitor-closely-new-reporting-standards  

 

EIOPA: Yttrande om tillämpningen av PRIIPs-förordningen när det gäller obligationer 

Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat ett gemensamt yttrande med en 

vägledning och uppmaning till nationella tillsynsmyndigheter att tillämpa reglerna för paketerade och 

försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP-produkter) på ett mer enhetligt sätt när det gäller obligationer. 

https://eiopa.europa.eu/Pages/News/ESAs-seek-to-promote-consistent-application-of-the-PRIIPs-Regulation-to-

bonds.aspx  

 

 

Övrigt 

ECB: Christine Lagarde ordförande för Europeiska centralbanken 

Christine Lagarde, tidigare vd för Internationella valutafonden (IMF), tillträdde som ordförande för Europeiska 

centralbanken (ECB) den 1 november 2019. Hon utsågs av Europeiska rådet den 18 oktober 2019 för en 

mandatperiod på åtta år.  

0https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr191101~8f1889db97.en.html  
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