
EU-Nytt ges ut av Bankföreningen i samarbete med Svenska Fondhandlareföreningen, Svensk Försäkring och Fondbolagens 
förening. Redaktör: Bodil Bjerre Sekund, bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se, 08-453 44 09. 

 
 

6 april 2017  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

 

Bolagsrätt 

EU-kommissionen: Stopp för fusion mellan börser 

Kommissionen har, i enlighet med EU-förordningen om fusioner, förbjudit den föreslagna fusionen mellan de 

två största europeiska börserna Deutsche Börs och London Stock Exchange Group. En sådan sammanslagning 

skulle ha lett till monopol för clearing av räntebärande instrument. 

https://ec.europa.eu/commission/news/college-prohibits-merger-registers-citizens-initiative_en   

 

Europeiska rådet: Direktiv om aktieägares rättigheter 

Rådet har antagit ändringar i direktivet som syftar till att stärka aktieägarnas engagemang i stora europeiska 

företag. I direktivet fastställs särskilda krav för att uppmuntra aktieägares långsiktiga engagemang och för att öka 

insynen. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/03-shareholder-rights-eu-

companies/?utm_source=dsms-

auto&utm_medium=email&utm_campaign=Shareholders'+rights+in+EU+companies%3a+Council+formal+ado

ption   

 

ESMA: Nya regler för benchmarks  

ESMA har publicerat förslag till tekniska standarder (RTS/ITS) till Benchmarkförordningen. Förslaget har 

överlämnats till EU-kommissionen för godkännande. Syftet är att uppnå en enhetlig tillämpning inom Europa.   

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-rules-ensure-integrity-eu-financial-

benchmarks  

  

 

Konsument 

EU-kommissionen: Handlingsplan presenterad  

För ett drygt år sedan var kommissionens grönbok om ”retail financial services” på remiss. Konsultationen har 

nu resulterat i en handlingsplan med 12 åtgärder som ska bidra till att uppnå målen att stärka konsumenterna, 

minska hindren för företag och underlätta digitalisering. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

609_en.htm?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-

anp-3   
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Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, publicerade den 30 mars en uppdaterad tidplan för 

EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och 

uttalanden blir gällande inom EU.  

http://www.efrag.org/Endorsement  

 

EFRAG: Råd gällande godkännande av IFRS 16 Leases har tillställts EU-kommissionen 

European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, publicerade den 27 mars sitt råd för godkännande av 

IFRS 16 Leases. Av EFRAG:s råd, som har skickats till EU-kommissionen, framgår att de anser att IFRS 16 är 

förenlig med samtliga kriterier i den så kallade IAS-förordningen, samt att standarden även är förenlig med 

Europas gemensamma bästa. EFRAG rekommenderar därför EU-kommissionen att godkänna standarden.     

http://www.efrag.org/(X(1)S(5dxrvdqps0pfux5cipit4vbg))/News/Project-268/EFRAG-Endorsement-Advice-on-

IFRS-16-Leases--  
 

 

Värdepapper 

Esma: Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II 

Esma har den 5 april 2017 uppdaterat Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II. Uppdateringen 

behandlar generella frågor. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues.pdf  

 

Esma: Q&A om råvaruderivat 

Esma har den 5 april 2017 uppdaterat Q&A om råvaruderivat under MiFIR och MiFID II. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-28_cdtf_qa.pdf  

 

Esma: Q&A om marknadsstruktur i MiFIR och MiFID II 

Esma har den 5 april 2017 uppdaterat Q&A om marknadens struktur enligt MiFID II och MiFIR. Uppdateringen 

avser bland annat frågor om organiserad handelsplattform (OTF) och systematisk internhandlare (SI). 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf  

 

Esma: Riktlinjer för portabilitet mellan transaktionsregister 

Esma har den 4 april 2017 publicerat inkomna svar på konsultationen om riktlinjer för portabilitet mellan 

transaktionsregister. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-esma%E2%80%99s-guidelines-transfer-

data-between-trs#TODO  

 

Esma: Q&A om investerarskyddet enligt MiFIR och MiFID II 

Esma har den 4 april 2017 uppdaterat Q&A om investerarskydd enligt MiFIR och MiFID II. Uppdateringen 

avser frågor om bland annat bästa orderutförande, lämplighetsprövning rapportering av avslut, rapportering av 

kostnader och inducements.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-

349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf  

 

Esma: Q&A om rapportering enligt MiFIR 

Esma har den 3 april 2017 uppdaterat Q&A om rapportering enligt MiFIR.  Bland annat tas frågan upp hur 

nationella identifierare för fysiska personer ska rapporteras.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-56_qas_mifir_data_reporting_0.pdf  
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Esma: Q&A om EMIR 

Esma har den 3 april 2017 uppdaterat Q&A om EMIR. Uppdateringen beaktar bland annat de reviderade 

tekniska standarderna avseende rapportering enligt artikel 9 i EMIR.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-

52_qa_on_emir_implementation_0.pdf  

 

Esma: Q&A om CSDR 

Esma har den 31 mars 2017 uppdaterat Q&A om CSDR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-2_csdr_qas_0.pdf  

 

Esma: Konsoliderad handelsinformation för andra finansiella instrument än aktier 

Esma har den 31 mars 2017 publicerat en slutlig rapport med förslag till tekniska standarder avseende 

konsoliderad handelsinformation (Consolidated Tape) för andra finansiella instrument än aktier. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-40_rts_net_final_report.pdf  

 

Esma: Transaktioner för värdepappersfinasiering 

Esma har den 31 mars 2017 publicerat en slutlig rapport med tekniska standarder avseende förordningen om 

transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning. I rapporten föreslås också vissa 

ändringar i EMIR för att uppnå lika villkor för marknadsaktörerna när det gäller registrering och access. 

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

82_2017_sftr_final_report_and_cba.pdf  

 

Esma: Tekniska standards för referensvärden (benchmark) 

Esma har den 30 mars 2017 publicerat slutligt förslag till tekniska standarder till förordningen om referensvärden 

(benchmarks). 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-48_-_final_report_ts_bmr.pdf  

 

Esma: Q&A om Contracts for difference (CFDs) och andra spekulativa finansiella produkter 

Esma har den 31 mars 2017 uppdaterat Q&A om tillämpningen av MiFID vid marknadsföring och försäljning av 

CFDer och andra spekulativa produkter till konsument.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-

794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.pdf  
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