
 

Förkortning Fullständigt 
namn 

Uppgift Medlemmar etc Svensk anknytning Webbadress 

ABE Se förkortning 
EBA, Euro Ban-
king Association 

    

AFME Association for 
Financial Mar-
kets in Europe 

Representerar institut som bedri-
ver värdepappershandel.  

 Nordea är medlem. www.afme.eu 

ARC Accounting 
Regulatory 
Committee 

Kommittén är underställd EU-
kommissionen. Lämnar synpunk-
ter till kommissionen innan den 
ska fatta beslut rörande redovis-
ningsfrågor.  
 

Består av representan-
ter från medlemslän-
derna 

Sverige är representerat genom 
Justitiedepartementet.  

 

BIS Bank for Inter-
national Settle-
ments 

“Centralbankernas Bank.” Verkar 
för att främja samarbetet mellan 
centralbanker och utgör ett forum 
för överläggningar om ekonomis-
ka och finansiella frågor. Förvaltar 
även finansiella medel för central-
bankernas räkning. 
Baselkommittén, som utarbetar 
internationella principer för kapi-
taltäckningsfrågor, finns hos BIS. 
 

Ägs av 55 olika cen-
tralbanker, däribland 
Riksbanken. 

Riksbanken är delägare i BIS. 
 

www.bis.org 

BSC (Chairs of the) 
Banking Super-
vision Commit-
tee 

Banktillsynskommitté inom ECB, 
Europeiska Centralbanken. Arbe-
tar med tillsynsfrågor ur ett mak-
roperspektiv. 
 

Europeiska central-
banker och tillsyns-
myndigheter 

Finansinspektionen och Riksban-
ken 

 

CEBS Se EBA, Euro-
pean Banking 
Authority 
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CEPS Centre for Euro-
pean Policy 
Studies  

Ett oberoende forskningsinstitut 
som bland annat fokuserar på den 
europeiska finansmarknaden samt 
infrastrukturen. 
 

  www.ceps.eu 

CRE Finance 
Council 

Commercial 
Real Estate Fi-
nance Council 

Företräder företag inom kommer-
siella fastighetsfinansiering. 

  www.crefc.org/global
/europe.aspx?id=1059
2 

EACB The European 
Association of 
Cooperative 
Banks 

Den europeiska bankföreningen 
för kooperativa medlemmar. 

De kooperativa bank-
föreningarna i olika 
europeiska länder. 
 

 www.eurocoopbanks.
coop 

EBA European Bank-
ing Authority 

EBA startade sin verksamhet 2011 
och ersätter tidigare CEBS. EBA 
har som uppgift att bl.a. bidra till 
en effektiv tillsyn över gränsöver-
skridande banker, utarbeta riktlin-
jer, rekommendationer och förslag 
till tekniska standarder, att lösa 
tvister mellan tillsynsmyndigheter 
och att se till att EU-rättsliga akter 
på området tillämpas på rätt och 
lika sätt i hela EU. Ingår i nätver-
ket European System of Financial 
Supervision, som består av 
ESMA, EIOPA och ESRB. 

Medlemmarna i EBA 
är ledande befatt-
ningshavare från 
banktillsynsmyndig-
heter och centralban-
ker inom EU.  

Sverige representeras av Finans-
inspektionen och Riksbanken.  

www.eba.europa.eu/ 

EBA Euro Banking 
Association 

Diskussionsforum för banker som 
hanterar betalningar. Driver och 
utvecklar även infrastruktur för 
betalningar. 

Banker från en rad 
olika länder. 

Några av de svenska storbanker-
na. 

www.abe.org 

EBC European Ban-
king Committee 

Rådgivande organ till EU-
kommissionen. Befinner sig på 
nivå 2 i beslutsstrukturen inom det 
så kallade Lamfalussy-ramverket.  

Sammansatt av repre-
sentanter utsedda av 
finansdepartementen 
inom EU. 

Representanter utsedda av finans-
departementet. 

http://ec.europa.eu/int
er-
nal_market/bank/ebc/i
ndex_en.htm 
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EBF European Ban-
king Federation  

Representerar den europeiska 
banksektorn i 31 länder.  

Representanter från 
31  nationella bankfö-
reningar runtom i 
Europa.  

Svenska Bankföreningen www.ebf-fbe.eu/ 

EBIC European Ban-
king Industry 
Committee  

 

EBIC har bildats av de europeiska 
bankorganisationerna och är verk-
samma i Bryssel. Syftet med EBIC 
är att fungera som en gemensam 
röst gentemot EU-kommissionen i 
frågor som rör den europeiska 
lagstiftningen 

Medlemmar i EBIC är 
European Banking 
Federation, European 
Savings Banks Group, 
European Association 
Of Cooperative 
Banks, European 
Mortgage Federation, 
European Federation 
of Building Societies, 
Eurofinas/Leaseurope 
och European Asso-
ciation Of Public 
Banks 

Svenska Bankföreningen är med-
lem i European Banking Federa-
tion. Härigenom deltar även 
Bankföreningen i EBIC: s verk-
samhet. Ett flertal av Bankföre-
ningens medarbetare är ledamöter 
i olika arbetsgrupper inom EBIC. 

www.eubic.org 
 

ECB European Cen-
tral Bank 

ECB är Europas centralbank för 
den gemensamma valutan, euro. 
ECB:s huvuduppgift är att bevara 
eurons köpkraft och därmed pris-
stabiliteten i euroområdet. ECB 
ingår i ESCB, European System of 
Central Banks.  

De 17 länder i Euro-
peiska unionen som 
sedan 1999 infört 
euron. 

 www.ecb.int 

ECBC European Cov-
ered Bond 
Council 

Europeisk branschorganisation för 
säkerställda obligationer. Repre-
senterar och verkar för marknads-
aktörers intresse på internationell 
nivå. 

Marknadsaktörer med 
intresse av säkerställ-
da obligationer. 

Association of Swedish Covered 
Bond Issuers (ASCB), Nordea 
och Stadshypotek. 

http://ecbc.hypo.org 
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ECON Committee on 
Economic and 
Monetary Af-
fairs 

Europaparlamentets kommitté som 
ansvarar för frågor som rör finan-
siella marknader, monetära unio-
nen, skatter, konkurrensfrågor om 
statsstöd m.m. 

   

ECSAs European Credit 
Sector Associa-
tions 

Samlad benämning på de tre olika 
europeiska bankföreningerna EBF, 
ESBG och EACB 

   

EFAMA European Fund 
and Asset Man-
agement Asso-
ciation 

Representerar den europeiska 
fondsektorn i 23 länder.  

Nationella fondbo-
lagsföreningar och 
enskilda bolag. 

Fondbolagens Förening  www.efama.org 

EFCC European Finan-
cial Conglomer-
ates Committee 

Rådgivande organ till EU-
kommissionen. Befinner sig på 
nivå 2 i beslutsstrukturen inom det 
så kallade Lamfalussy-ramverket.  

Sammansatt av repre-
sentanter utsedda av 
finansdepartementen 
inom EU. 

Representanter utsedda av finans-
departementet. 

 

EFRAG European Finan-
cial Reporting 
Advisory Group 
 

En rådgivande organisation till 
EU-kommissionen när det gäller 
redovisningsfrågor. Den ger även 
tekniska synpunkter till IASB i 
deras arbete med utformning av 
olika standards.  

 I gruppen EFRAG TEG ingår 
Niclas Grip från Handelsbanken. 

www.efrag.org 

EIOPA European Insur-
ance and Occu-
pational Pen-
sions Authority 

EIOPA har som uppgift att bl.a. 
bidra till harmoniserad och sam-
manhållen tillämpning av regler 
för försäkringsområdet. Ingår i 
nätverket European System of 
Financial Supervision, som består 
av EBA, ESMA, EIOPA och 
ESRB. Ersätter den tidigare orga-
nisationen CEIOPS. 

Representanter från 
europeiska (EU) till-
synsmyndigheter. 

Representanter från Finansin-
spektionen. 

www.eiopa.europa.eu 
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EIOPC European Insur-
ance and Occu-
pational Pen-
sions Committee 

Rådgivande organ till EU-
kommissionen. Befinner sig på 
nivå 2 i beslutsstrukturen inom det 
så kallade Lamfalussy-ramverket. 

Sammansatt av repre-
sentanter utsedda av 
finansdepartementen 
inom EU. 

Representanter från Finansdepar-
tementet och Finansinspektionen. 

 

EKOFIN  Rådsgrupp inom EU:s ministerråd 
som beslutar om ekonomiska och 
finansiella frågor.  

Består av EU-
medlemsländernas 
finans- och ekonomi-
ministrar. 

  

EMF European Mort-
gage Federation  

EMF är den europeiska bransch-
organisationen för hypoteksbolag 

Såväl nationella 
branschorganisationer 
som enskilda bolag är 
medlem i EMF. Totalt 
representerar EMF ca 
70% av den europeis-
ka hypoteksutlåning-
en. 
 

Svenska Bankföreningen samt 
Landshypotek och SBAB är med-
lem i EMF 

www.hypo.org 

EPC European Pay-
ments Council 

Organisation där beslut och koor-
dinering sker av gemensamma 
betalningsfrågor för de europeiska 
bankerna. Organisationen har till 
syfte att utveckla regelverk och 
standarder samt föra dialogen med 
ECB och EU-kommissionen om 
att förverkliga den gemensamma 
visionen om ett integrerat europe-
iskt betalningsområde (SEPA). 

EPC består av europe-
iska banker, nationella 
bankföreningar, Eu-
ropean Banking Fede-
ration, European 
Savings Banks Group 
och European Associ-
ation of Cooperative 
Banks, samt Euro 
Banking Association 
(EBA). 

Bankföreningen har utsett repre-
sentanter, från föreningen och 
dess medlemmar, till EPC:s be-
slutande organ och dess under-
grupper. 

www.europeanpayme
ntscouncil.org 
eller 
www.europeanpayme
ntscouncil.eu 
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EPFSF European Par-
liamentary Fi-
nancial Services 
Forum 

Forumet ska främja och stärka 
utbytet av information mellan 
europaparlamentariker och den 
finansiella sektorn i Europa. De 
huvudsakliga målen är dels att 
stödja integrationen av en gemen-
sam europeisk marknad för finan-
siella produkter, dels att skapa en 
samlingspunkt och resurser för 
europaparlamentariker som är 
intresserade av den finansiella 
sektorn, dels samla experter från 
den finansiella sektorn för att 
sprida information.  

Europaparlamentari-
ker och representanter 
från den finansiella 
sektorn. 

 www.epfsf.org 

ESBG European Sa-
vings Banks 
Group 
 

Representerar sparbanker och 
liknande institut. 

Representanter från 
europeiska sparban-
ker. 

Swedbank www.esbg.eu/ 

ESC European Secu-
rities Committee 

Rådgivande kommitté till kom-
missionen i frågor inom värdepap-
persområdet. Befinner sig på nivå 
2 i beslutsstrukturen inom det så 
kallade Lamfalussy-ramverket. 

Består av representan-
ter från medlemslän-
derna i EU. 

Sverige är representerad genom 
Finansdepartementet. 

http://ec.europa.eu/int
er-
nal_market/securities/
esc/index_en.htm 
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ESCB European Sys-
tem of Central 
Banks 

I ESCB ingår ECB och alla cen-
tralbanker i EU, dvs. även central-
banker i länder som inte infört 
Euron, t.ex. Riksbanken. EU län-
der som inte infört Euro bedriver 
en självständig penningpolitik 
genom sina centralbanker. Med-
lemskapet i ESCB medför att 
centralbankerna utanför euroom-
rådet förbinder sig att följa princi-
perna om prisstabilitet. Medlem-
skapet medför även i varierande 
grad samarbete med Eurosystemet 
i t.ex. betalningssystem och stati-
stikinsamling. 

ECB, Europeiska 
Centralbanken, och 
alla 27 centralbanker 
inom EU. 

Riksbanken www.ecb.int 

ESF European Secu-
ritisation Forum 

Företräder finansiella företag på 
den europeiska värdepappers-
marknaden. 

  www.europeansecuriti
sation.com 

ESMA European Secu-
rities and Market 
Authority 

ESMA har som uppgift att inom 
EU bidra till en fungerande värde-
pappersmarknad samt stärka inve-
sterarskyddet. ESMA ska särskilt 
utveckla en harmoniserad tillsyn 
mellan olika nationella tillsyns-
myndigheter. Ingår i nätverket 
European System of Financial 
Supervision, som består av EBA, 
ESMA, EIOPA och ESRB. Ersät-
ter den tidigare organisationen 
CESR. 
 

Representanter från 
europeiska (EU) till-
synsmyndigheter. 

Generaldirektören för Finansin-
spektionen 

www.esma.europa.eu 
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ESRB European Sys-
temic Risk 
Board 

ESRB, Europeiska systemrisk-
nämnden, har som uppgift att 
arbeta med tillsynsfrågor av det 
finansiella systemet ur ett makro-
ekonomiskt perspektiv. ESRB ska 
bidra till att undvika eller mildra 
systemrisker som uppstått i det 
finansiella systemet och som kan 
vara ett hot mot den finansiella 
stabiliteten i EU. ESRB ska ta 
med den makroekonomiska ut-
vecklingen i bedömningen för att 
undvika perioder av betydande 
finansiell oro. Ingår i nätverket 
European System of Financial 
Supervision, som består av EBA, 
ESMA, EIOPA och ESRB. 

ECB, Nationella cen-
tralbanker, EU kom-
missionen, EBA, 
EIOPA, ESMA, etc. 

Riksbanken www.esrb.europa.eu 

ETDF European Trus-
tee and Deposi-
tary Forum 

Företräder fondförvaringsinstitut i 
EU. 

Representanter för 
förvaringsinstitut från 
olika europeiska län-
der. 

Svenska Bankföreningen  

FASB Financial Ac-
counting Stan-
dards Board 

FASB utarbetar standards för 
finansiell redovisning och rappor-
tering. Dessa standards blir offi-
ciella genom SEC:s (Securities 
and Exchange Commission) och 
AICPA:s (American Institute of 
Certified Public Accountants) 
godkännande. 

FASAC (Financial 
Accounting Standards 
Advisory Council) 
består av ca 30 med-
lemmar som utgörs av 
de som upprättar, 
använder och grans-
kar finansiell informa-
tion. 

 www.fasb.org 
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FATF Financial Action 
Task Force on 
Money Launder-
ing 
 

Organisation vars uppgift är att 
utveckla rekommendationer för att 
bekämpa penningtvätt. De utvär-
derar även implementationen av 
dessa rekommendationer. 

Sverige har varit 
medlem sedan 1990. 

  www.fatf-gafi.org 

 
FBE 

 
Se EBF 

 
 

   

 
FSA 

 
Financial Servi-
ces Authority 

 
Brittiska Finansinspektionen. 
Även vanligt som allmän interna-
tionell förkortning för tillsyns-
myndigheter. 
 

   
www.fsa.gov.uk 

GdC Groupe de Con-
tact 

Ett organ för löpande samarbete 
och utbyte av information från 
praktiskt tillsynsarbete över ban-
ker och kreditmarknadsföretag. 
GdC är ovannämnda EBA:s hu-
vudundergrupp. 
 

Representanter från 
europeiska (EU) till-
synsmyndigheter. 

Representanter från Finansin-
spektionen. 

 

IAIS International 
Association of 
Insurance Su-
pervisors 
 

Global samarbetsorganisation för 
tillsynsmyndigheter inom försäk-
ringsområdet. 

 Finansinspektionen www.iaisweb.org 
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IASB International 
Accounting 
Standards Board  

IASB är en internationell normgi-
vare på redovisningsområdet som 
dels ger ut egna rekommendatio-
ner (IFRS) dels ansvarar för de 
rekommendationer (IAS) som 
företrädaren IASC gav ut. EU-
kommissionen har beslutat att 
samtliga noterade företag ska 
använda IASB:s rekommendatio-
ner i sina koncernredovisningar 
från och med den 1 januari 2005 
 

 Jan Engström sitter med i styrel-
sen för IASB.  

www.iasb.org 

IBFed International 
Banking Federa-
tion  

Ett globalt nätverk som diskuterar 
gemensamma intressen och områ-
den som påverkar bankindustrin 
globalt. Ex. Basel  
 

Medlemmar är bank-
föreningarna från bl.a. 
Australien, USA, 
Canada samt Europa.  

 www.ibfed.org 

ICMA International 
Capital Market 
Association 

Branschorganisation och självre-
gleringsorgan för finansiella insti-
tut som är verksamma på den 
internationella kapitalmarknaden 

  www.icma-group.org 

IFRIC International 
Financial Repor-
ting Interpreta-
tions Committee 

IFRIC är ett organ inom IASB. 
IFRIC granskar och tolkar redo-
visningsfrågor som har betydelse 
för ett större antal intressenter, 
inom ramen för IFRS och IASB-
regelverket. Tolkningsuttalandena 
rör nya frågeställningar som ännu 
inte finns beskrivna i redovis-
ningsregelverket eller där befintli-
ga redovisningsregler kommit att 
tolkas olika i olika länder. 
 

  http://archive.iasb.org.
uk/about/ifric.asp 

http://www.iasb.org/�
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IIB Institute of In-
ternational Ban-
kers 
 

Organisation som representerar 
internationella banker i USA.  

Medlemmar är inter-
nationella bankkon-
cerner som har filial 
eller ett representa-
tionskontor i USA. 

Svenska banker är medlemmar www.iib.org 

IIF The Institute of 
International 
Finance 

Global organisation som represen-
terar banker och andra finansiella 
institutioner från 70 olika länder. 
Arbetar bl.a. för att påverka re-
gleringar och finansiell politik 
samt utarbeta standarder och ”best 
practice”.  

Banker, globalt aktiva 
värdepappersinstitut 
och försäkringsbolag. 
Andra organisationer 
med finansiell an-
knytning kan bli asso-
cierade medlemmar. 

Svenska Bankföreningen, Nor-
dea, SEB, Handelsbanken, Swed-
bank och EKN. 

www.iif.com 

IOSCO International 
Organization of 
Securities 
Commmission 
 

Global samarbetsorganisation för 
tillsynsmyndigheter inom värde-
pappersområdet. 

 Finansinspektionen www.iosco.org 

UN/CEFACT United Nations 
Centre for Trade 
Facilitation and 
Electronic Busi-
ness 
 

FN:s ekonomiska sekretariat, med 
uppgift att underlätta handel. Tar 
fram standarder för elektroniskt 
datautbyte, EDIFACT. 

Global grupp med 
representation inom 
flertalet branscher.  

Bankföreningen bevakar.  

 


