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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Fonder 
Esma: Uppdaterade frågor och svar gällande UCITS  

Esma har den 5 oktober 2017 publicerat uppdaterade frågor och svar gällande UCITS-direktivet (ESMA34-43-

392). Nytt är Section VII, Q 2 om periodisk rapportering enligt SFTR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-43-392_qa_ucits_directive.pdf  

 

Esma: Uppdaterade frågor och svar gällande AIFMD  

Esma har den 5 oktober 2017 publicerat uppdaterade frågor och svar gällande AIFMD (ESMA34-32-352). Nytt 

är Section I, Q 6, om huruvida krav på att redovisa information om ersättningar även gäller för personal som en 

AIF-förvaltare har delegerat portföljförvaltning eller riskhantering till, Section I, Q 7, om hur denna information 

ska inkluderas i årsrapporten samt Section XIII, Q 2, om periodisk rapportering enligt SFTR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf  

 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 29 september 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  
 

 

Värdepapper 

Esma: Q&A om post-trade frågor enligt MiFIR och MiFID II 

Esma har den 10 okober 2017 publicerat en ny Q&A som behandlar frågor rörande efterhandel enligt MiFID II 

och MiFIR. Första frågan avser kontroll före handel av clearade derivatkontrakt. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-957_qas_on_mifid_post_trading.pdf  

 

Esma: Centrala motparter i tredje land 

Esma har den 9 oktober 2017 publicerat en uppdaterad förteckning över centrala motparter i tredje land som får 

tillhandahålla service i EU. Nya på listan är Indian Clearing Cooperation Limited, National Securities Clearing 

Cooperation Limited och MCX-SX Clearing Cooperation. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/third-country_ccps_recognised_under_emir.pdf  
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Esma: Anförande av Steven Maijoor 

Esmas ordförande Steven Maijoor har den 9 oktober 2017 hållit ett anförande inför europaparlamentets utskott 

för ekonomi och valutafrågor (ECON).  I talet fokuserade Maijoor på Esmas förberedelser för implementeringen 

av MiFID liksom de nationella tillsynsmyndigheternas beredskap inför ikraftträdandet. Vidare tog Maijoor upp 

Esmas arbete i anledning av Brexit samt vissa frågor relaterade till tredje land. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-105-239_statement_by_steven_maijoor_-

_econ_hearing_9_october_2017.pdf  

 

Esma: Legal Entity Identifier, LEI 

Esma har den 9 oktober 2017 publicerat en briefing om LEI och behovet av ett LEI under MiFIR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf    

 

Esma: Arbetsprogram för 2018 

Esma har den 5 oktober 2017 publicerat sitt arbetsprogram för 2018. Fokusområde kommer bland annat vara att 

främja en enhetlig praxis från de nationella tillsynsmyndigheternas sida när det gäller implementering av 

MiFDII/MiFIR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma20-95-619_2018_work_programme.pdf  

 

Esma: Anförande av Steven Maijoor 

Esmas ordförande Steven Maijoor har den 3 oktober 2017 hållit ett anförande vid IOSCO World Investor Week 

på temat Financial Education and investor protection in Europe: the role of Esma. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-

597_speech_by_steven_maijoor_on_financial_education_and_investor_protection_in_europe_-

_iosco_world_investor_week.pdf  

 

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

Esma har den 3 oktober 2017 uppdaterat Q&A om marknadens struktur enligt MiFID II och MiFIR. 

Uppdateringen avser bland annat avsnitten om DEA och tick-size. 

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

 

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

Esma har den 3 oktober 2017 uppdaterat Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II. Uppdateringen 

behandlar generella frågor, transparens för andra instrument än aktier, double volume cap mekanismen samt 

systematiska internaliserare. 

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

 

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

Esma har den 3 oktober 2017 uppdaterat Q&A om investerarskydd enligt MiFIR och MiFID II. Uppdateringen 

avser frågor om kundkategorisering, bästa orderutförande, rapportering efter avslut, redovisning av kostnader 

och avgifter samt inspelning av telefonsamtal och elektronisk kommunikation. 

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

349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf  

 

Esma: Uppdaterad O&A avseende EMIR 

Esma har den 2 oktober 2017 uppdaterat Q&A avseende förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och 

transaktionsregister (EMIR). Uppdateringen avser främst tillägg till tidigare svar avseende rapportering till 

transaktionsregister. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf  
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Esma: Uppdaterad O&A avseende värdepapperscentraler 

Esma har den 2 oktober 2017 uppdaterat Q&A avseende förordningen om förbättrad värdepappersavveckling 

och om värdepapperscentraler. Uppdatering avser bland annat frågor om segregation av konton och om CSD-

länkar. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-2_csdr_qas_1.pdf  

 

Esma: Riktlinjer för transaktionsrapportering 

Esma har den 2 oktober 2017 publicerat översättningar av sina riktlinjer för transaktionsrapportering, 

registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II.  

Riktlinjerna ska börja tillämpas från och med den 3 januari 2018.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska 

inkludera riktlinjerna i sin tillsynspraxis. Myndigheterna ska inom två månader från publicering meddela Esma 

om de avser att följa riktlinjer eller ange skäl för att inte följa dem. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-

1452_guidelines_mifid_ii_transaction_reporting_sv.pdf  

 

Kommissionen: Komplettering av förordningen om referensvärde 

Kommissionen har den 3 oktober 2017 antagit en delegerad förordning om komplettering av förordningen om 

referensvärde vad gäller fastställande av villkor för att bedöma konsekvenserna av upphörande eller ändring av 

befintliga referensvärden. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/SV/C-2017-6537-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF  

 

Kommissionen: Komplettering av förordningen om referensvärde 

Kommissionen har den 29 september 2017 antagit en delegerad förordning om komplettering av förordningen 

om referensvärde med närmare angivelse i vilka situationer ett sifferbelopp ska anses ha tillgängliggjorts för 

allmänheten och därmed anses som ett index. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/SV/C-2017-6474-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF  

 

Kommissionen: Komplettering av förordningen om referensvärde 

Kommissionen har den 29 september 2017 antagit en delegerad förordning om komplettering av förordningen 

om referensvärde med närmare angivelse hur de i förordningen angivna kriterierna ska tillämpas vid bedömning 

av om marknadens integritet, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, finansiering av hushåll och företag i en 

eller flera medlemsstater skulle negativt påverkas vid vissa händelser avseende kritiska referensvärden.  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/SV/C-2017-6469-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF  

 

Kommissionen: Komplettering av förordningen om referensvärde 

Kommissionen har den 29 september 2017 antagit en delegerad förordning om komplettering av förordningen 

om referensvärde med närmare angivelse hur det nominella beloppet för finansiella instrument utom derivat, det 

nominella beloppet för derivat och fondandelsvärde för investeringsfonder ska bedömas. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/SV/C-2017-6464-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF  

 

Esma: Riktlinjer för icke-signifikanta referensvärde 

Esma har den 29 september 2017 publicerat en konsultation med förslag till riktlinjer avseende krav som ska 

tillämpas på icke-signifikanta referensvärde under förordningen om referensvärde. 

Konsultationen avslutas den 30 november 2017. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-

105_consultation_paper_on_draft_guidelines_on_non-significant_benchmarks.pdf  

 

Esma: Q&A om MAR 

Esma har den 29 september 2017 uppdaterat Q&A om marknadsmissbruksförordningen. Uppdateringen avser 

fråga som rör uppskjutet offentliggörande av insiderinformation. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-111_qa_on_mar.pdf  
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Esma: Skyldighet att handla IRS och CDS på handelsplats 

Esma har den 26 september 2017 publicerat ett slutligt förslag som innebär att IRSer (interest rate swaps) och  

CDSer (credit default swaps) från och med en 3 januari 2018 ska handlas på en handelsplats dvs. en reglerad 

marknad, en MTF-plattform eller en OTF-plattform. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-

227_final_report_trading_obligation_derivatives.pdf  

 

Esma: Q&A om referensvärde (benchmark) 

Esma har den 29 september 2017 uppdaterat Q&A om referensvärde. Uppdateringen avser bland annat 

tillämpningen av regleringen på centralbanker i EU och i tredje land samt innebörden av begreppen ”enstaka 

referenspris”, ”familj av referensvärden” och ”användning av referensvärde”.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114_qas_on_bmr.pdf  

 

CPMI-IOSCO: Riktlinjer för harmonisering av Unique Product Identifier, UPI 

CPMI-IOSCO har den 28 september 2017 publicerat en rapport med tekniska riktlinjer riktade till berörda 

myndigheter avseende en enhetlig global unik produktidentifierare (UPI) att användas vid transaktioner i OTC-

derivat. 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD580.pdf  

 

Esma: Riktlinjer avseende prövning av ledningsorgan 

Esma har den 26 september 2017 publicerat riktlinjer för prövning av ledningsorgan för marknadsoperatörer och 

hos leverantörer av datarapporteringstjänster enlig MiFID II. Riktlinjerna ska tillämpas från 3 januari 2018. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-

271_guidelines_on_the_management_body_of_market_operators_and_data_reporting_services_providers_.pdf   

 

Esma: Yttrande över undantag från kravet på transparens före handel samt över 

positionsbegränsningar avseende råvaruderivat 

Esma har i samråd med de nationella tillsynsmyndigheterna reviderat sin arbetsplan såvitt avser de yttrande som 

Esma enligt MiFID och MiFIR ska avge över nationella tillsynsmyndigheternas beslut om undantag från kravet 

på transparens före handel och om positionsbegränsningar för råvaruderivat. Yttrande skulle ha avgivits senast 

den 3 januari 2018, en deadline som Esma inte kan hålla. Den reviderade arbetsplanen innebär i princip att de 

undantag från transparensreglerna och de positionsbegränsningar som de nationella tillsynsmyndigheterna 

beslutar om blir gällande i avvaktan på att Esma ska hinna avge sitt yttrande.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-

356_public_statement_revised_work_plan_waivers_and_position_limits.pdf  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-227_final_report_trading_obligation_derivatives.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-227_final_report_trading_obligation_derivatives.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114_qas_on_bmr.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD580.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-271_guidelines_on_the_management_body_of_market_operators_and_data_reporting_services_providers_.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-271_guidelines_on_the_management_body_of_market_operators_and_data_reporting_services_providers_.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-356_public_statement_revised_work_plan_waivers_and_position_limits.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-356_public_statement_revised_work_plan_waivers_and_position_limits.pdf

