21 november 2019

Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande
finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag.

Brott
FATF: Uppföljning av Danmarks åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
FATF utvärderade Danmark 2017 och konstaterade då en del brister i hur landet följer FATF:s
rekommendationer. Danmark är därför föremål för en uppföljningsprocess och har vidtagit ett antal åtgärder för
att förbättra sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF konstaterar i en uppföljande rapport
att danskarna gjort framsteg.
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-denmark-2019.html

FATF: Tillsynsforum för att öka effektiviteten
Över hundra deltagare från 40 länder deltog i FATF:s tillsynforum som avhölls den 11-12 november i Kina.
Forumet är ett initiativ för att främja en mer effektiv tillsyn av nationella tillsynsmyndigheter vad avser arbetet
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Tre huvudsakliga områden för förbättrad tillsyn konstaterades på
forumet. Tillsynsmyndigheter behöver bättre förståelse av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
för att kunna genomföra en effektiv riskbaserad tillsyn. Tillsynsmyndigheter behöver kunna hantera utmaningen
med ny teknologi och hur denna används av verksamhetsutövarna i deras arbete för att hantera risker.
Tillsynsmyndigheterna måste också samarbeta effektivt med andra tillsynsmyndigheter och säkerställa en god
tillsyn vid gränsöverskridande verksamhet.
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/supervisor-forum-2019.html

Redovisning
EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 6 november en uppdaterad tidplan för
EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och
uttalanden blir gällande inom EU.
www.efrag.org/Endorsement

Tillsyn
EBA: Konsultation – översyn av tekniska standarder för utövande av etableringsrätt
Konsultationen omfattar en översyn av två tekniska standarder om notifiering av gränsöverskridande
verksamhet. Syftet är att förbättra kvaliteten och av den information som instituten ska tillhandhålla vid
notifiering om gränsöverskridande verksamhet. Konsultationen pågår till den 13 februari 2020.
https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-draft-amended-technical-standards-passport-notification-0
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Värdepapper
Esma: Frågor och svar om värdepappersinsering
Esma har den 15 november 2019 publicerat uppdaterade frågor och svar hänförliga till förordningen om
värdepapperinsering (2017/2402).
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-securitisation-regulation.

Esma: Tekniska råd avseende CCP i tredje land
Esma har den 11 november 2019 publicerat tekniska råd till EU-kommissionen avseende tillsyn över CCP
etablerade i tredje land.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-advises-ec-supervisory-regime-third-country-ccps

Esma: Likviditetsberäkning för obligationer m.m.
Esma har den 8 november 2019 publicerat uppdaterade beräkningar av vilka obligationer som är likvida, vilket
bland annat är av betydelse för tillämpningen av genomlysningsreglerna i MiFIR.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-makes-new-bond-liquidity-data-available-5

