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9 mars 2023  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Betalningar  

BIS: Inbjudan att delta i arbetsgrupp om gränsöverskridande betalningar  

Kommittén för betalningar och marknadsinfrastruktur (CPMI) på Bank for International Settlements (BIS) 

inrättar en arbetsgrupp för interoperabilitet och gränsöverskridande betalningar, och bjuder in banker och 

betaltjänstleverantörer att delta i arbetet. Arbetsgruppen ska arbeta med att utöka tillgång, drifttid och 

sammanlänkning över landgränserna gällande betalningssystem. Intresseanmälan ska göras senast den 10 mars.  

BIS: Invites market stakeholders to join cross-border payments interoperability and extension task force  

 

 

Brott  

FATF: Avbryter Rysslands medlemskap 

FATF har meddelat att organisationen ett år efter ryska federationens invasion av Ukraina har beslutat att 

avbryta Rysslands medlemskap.  

FATF Statement on the Russian Federation (fatf-gafi.org)  

 

FATF: Lista på länder med svagt system mot penningtvätt 

FATF listar länder med svaga åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i två offentliga 

FATF-dokument som utfärdas tre gånger om året. I de senaste versionerna finns det tre länder på svarta listan 

och 23 på den grå. 

"Black and grey" lists (fatf-gafi.org) 

 

FATF: Penningtvätt och terrorismfinansiering på antikmarknaden 

Marknaderna för konst, aktiviteter och historiska artefakter används för penningtvätt och finansiering av 

terrorism. FATF beskriver riskindikatorer och best practices till stöd för länder och verksamhetsutövare. 

Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market (fatf-gafi.org) 
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Fonder   

ESMA: Rapport om EU:s penningmarknadsfonder  

I februari publicerade Esma sin första marknadsrapport om EU:s penningmarknadsfonder. 

Penningmarknadsfonder tillhandahåller kortfristig finansiering till finansinstitut, företag och regeringar, och 

bidrar till finansieringen av ekonomin i unionen. Rapporten kompletterar Esmas rapport om trender, risker och 

sårbarheter (TRV). 

ESMA50-165-2391 ESMA Market Report on EU MMF market 2023 

 

ESMA: Rapport om trender, risker och sårbarheter  

I februari publicerade Esma sin rapport om trender, risker och sårbarheter (TRV). I rapporten konstateras bland 

annat att EU:s fondsektor hade låga resultat och utflöden för de viktigaste fondtyperna under fjärde kvartalet 

2022, med undantag för penningmarknadsfonder som hade mycket stora inflöden. Förvaltat kapital hade sin 

kraftigaste nedgång sedan den globala finanskrisen. Sektorn var dock i stort motståndskraftig. 

ESMA50-165-2438 ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities, No. 1, 2023 

 

ESMA: Uppdaterade frågor och svar om tillämpningen av UCITS-direktivet 

Esma har publicerat uppdaterade frågor och svar om vad som menas med begreppet ”organ” i UCITS-direktivets 

artikel 52(1)(b), som handlar om placeringsbegränsningar vad avser riskspridning.  

esma34_43_392_qa_on_application_of_the_ucits_directive.pdf 

 

 

Kapitaltäckning  

Baselkommittén: Kapitalrelationerna tillbaka på pre-pandeminivå i somras  

Baselkommittén har publicerat Basel 3-övervakning. Kapitalrelationerna för ett urval av de största globala 

bankerna minskade från sina rekordhöga nivåer andra halvåret 2021 till pre-pandeminivåer första halvåret 2022, 

enligt en rapport. Även likviditetskvoterna och bruttosoliditeten sjönk, om än inte lika mycket.   

Basel III capital ratios for largest global banks fell to pre-pandemic levels in H1 2022  

 

 

Konsument 

Europeiska unionens råd: Enighet om förhandlingsmandat för finansiella tjänster på distans 

Genom det nya direktivet uppdateras den nuvarande EU-lagstiftningen (direktivet om distansförsäljning av 

finansiella tjänster från 2002). Syftet är att skapa lika villkor på den inre marknaden för finansiella tjänster på 

distans och samtidigt höja nivån på konsumentskyddet. Rådet vill i vissa avseenden gå längre än EU-

kommissionen, bland annat gällande ett förslag om ångerknapp. 

Rådet enas om förhandlingsposition om avtal om finansiella tjänster som ingås på distans - Consilium 

 

 

Sanktioner 

Europeiska unionens råd: Förlängd giltighetstid för EU:s terroristförteckning 

Rådet har utan ändringar förlängt giltighetstiden för EU:s så kallade terroristförteckning. Förteckningen innebär 

bland annat frysning av penningmedel och andra finansiella tillgångar inom EU. 

Sanktioner mot terrorism: rådet uppdaterar EU:s terroristförteckning - Consilium (europa.eu) 
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Tillsyn  

EBA: Yttrande över bestämmelserna om gränsen mellan handelslagret och bankboken 

Enligt tillsynsförordningen ska vissa bestämmelser avseende gränsdragningen mellan handelslagret och 

bankboken börja tillämpas den 28 juni 2023. Förhandlingar om ändrat tillämpningsdatum pågår dock i EU (i 

Bankpaketet 2021) och det finns en risk att de blir klara efter det datumet. EBA lämnar därför ett icke-bindande 

yttrande om att tillsynsmyndigheter inte bör prioritera tillsynsåtgärder gällande dessa bestämmelser.  

EBA: Opinion on the application of the new boundary provisions.pdf 

 

 

Värdepappersmarknad 

ESMA: Ingen mätbar påverkan av MCM på derivatmarknader för naturgas 

ESMA publicerade den 1 mars 2023 sin bedömning av införandet av en så kallad market correction mechanism 

(MCM) i finansiella marknader för naturgasderivat. I bedömningen fann ESMA bland annat att det inte har gått 

att identifiera några mätbara effekter av införandet av MCM. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-finds-mcm-had-no-measurable-impact-financial-

markets-under-current-market  

 

ESMA: Transparensberäkningar för aktier och aktieliknande finansiella instrument 

ESMA har den 1 mars 2023 publicerat resultatet av de årliga transparensberäkningarna för aktier och 

aktieliknande finansiella instrument. De nya transparensberäkningarna gäller från och med den 1 april 2023. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-annual-transparency-calculations-

equity-and-equity-0  

 

 

Övrigt 

EU-kommissionen: Samråd om viss översyn av EU:s förordning om referensvärden 

Kommissionen inleder ett samråd om reglerna i referensvärdesförordningen om användning av referensvärden 

som tas fram utanför EU. Samrådet inbegriper även vissa frågor om EU:s klimatrelaterade referensvärden. Sista 

svarsdag är den 29 mars.  

Benchmarks Regulation – review of the scope and regime for non-EU benchmarks (europa.eu) 

 

EBA: Rapport om jämställda bolagsstyrelser 

EBA har publicerat en rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser som visar att kvinnors representation i styrelser 

gradvis har förbättrats, men att obalanser kvarstår. EBA noterar bland annat att könsfördelningen i norra och 

östra Europa generellt är bättre än i andra delar av EU. 

EBA: Women’s representation on boards has gradually improved, but imbalances remain  
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