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5 december 2019  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Fonder 
ESMA: Steven Maijoor talade vid EFAMA Investment Management Forum   

I talet den 22 november i Bryssel fokuserade Steven Maijoor på likviditetshantering, som han menar utgör en 

långsiktig utmaning för kapitalförvaltningen, och inskärpte att fonders likviditet utgör en av Esmas 

kärnaktiviteter. Han talade vidare om stresstester av obligationsfonder och berörde de nya riktlinjerna om detta. 

Dessutom nämnde Maijoor att Esma under 2020 kommer att främja gemensamma tillsynsaktiviteter från 

behöriga myndigheter (NCA:s) gällande likviditetshantering.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/steven-maijoor-delivers-keynote-efama-investment-

management-forum   
 

ESMA: Compliance table avseende riktlinjer för stresstest av penningmarknadsfonder 

Esma har publicerat ett dokument som klargör vilka medlemsstater som valt att börja tillämpa riktlinjerna för 

stresstestscenarier för penningmarknadsfonder. Tre medlemsstater, Bulgarien, Italien och Nederländerna, har 

ännu inte meddelat att de tillämpar riktlinjerna.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-49-

176_confirmation_of_compliance_with_guidelines_-_mmf_stress_test_guidelines.pdf  

 

 

Konsument 
EBA: Faktablad till konsumenter vid användning av online eller mobila banktjänster  

EBA har publicerat ett faktablad till Europas konsumenter i syfte att hjälpa dem att göra bättre och mer 

välinformerade val av finansiella tjänster med digitala medel.  

https://eba.europa.eu/eba-raises-awareness-key-steps-consumers-should-consider-when-choosing-online-or-

mobile-banking 

 

 

Värdepapper 

Esma: Frågor och svar om investerarskydd enligt MiFID II 

Esma har den 4 december 2019 publicerat uppdaterade frågor och svar avseende investerarskyddsreglerna i 

MiFID II.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qas-mifid-ii-and-mifir-investor-protection-

and-intermediaries-3   
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Esma: Frågor och svar om index  

Esma har den 3 december 2019 publicerat uppdaterade frågor och svar avseende benchmarkförordningen.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-bmr-qas   

 

Esma: Frågor och svar om CSDR 

Esma har den 3 december 2019 publicerat uppdaterade frågor och svar avseende CSDR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-2_csdr_qas_for_publication.pdf  

 

 

Övrigt 
EU-kommissionen: President von der Leyens – klimatkonferens i Madrid 

Von der Leyen lyfte i sitt tal Europa som den första klimatneutrala kontinenten år 2050. Om målet ska nås måste 

vi införliva våra policies nu. I mars nästa år kommer förslag läggas fram till en första klimatlag.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_6651  

 

Ekofinrådet: Penningtvätt, klimatåtgärder och bankunionen på agendan 

Vid sitt möte den 5 december kommer ett antal viktiga områden att diskuteras. Rådet kommer bland annat att 

överväga hur man kan harmonisera reglerna mot penningtvätt och stärka tillsynen i arbetet med att bekämpa 

penningtvätt i EU. Vidare planerar rådet att godkänna en arbetsplan för klimatåtgärder och diskutera den 

framtida agendan för hållbar finansiering. EU-kommissionen ska i det sammanhanget rapportera om framsteg 

med genomförandet av EU:s handlingsplan för hållbar finansiering för 2018 samt planerna på att utarbeta en 

grön finansieringsstrategi för EU.  

https://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/ecofin/2019/12/05/#  
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