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15 februari 2018  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Fonder 
EU-kommissionen: High-Level Expert Group on Sustainable finance publicerar slutrapport 

Rekommendationerna i rapporten är omfattande och ska vara vägledande för EU-kommissionens Action Plan on 

Sustainable Finance som förväntas i mars 2018. Rapporten innehåller bland annat rekommendationer avseende 

utvecklandet av en gemensam taxonomi på hållbarhetsområdet, förtydligande av fondförvaltares ansvar för att 

beakta hållbarhetsaspekter i förvaltningen och krav på ökad informationsgivning. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf  

 

ESMA: Uppdaterade frågor och svar gällande benchmarksförordningen 

Esma har den 5 februari 2018 publicerat uppdaterade frågor och svar gällande benchmarksförordningen. Det 

finns nu två nya svar relaterade dels till råvaruindex och dels till situationer då ett benchmark används för att 

mäta avkastningen för en fond.  

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

 

 

Kapitaltäckning 

EBA: EBA uppdaterar sina riktlinjer för sammanställning av riskindikatorer  

EBA har publicerat uppdaterade metodologiska riktlinjer för sammanställningen av riskindikatorer och 

detaljerade riskanalysverktyg. Riktlinjerna är huvudsakligen för myndighetens interna bruk, men kan också 

fungera som ledning till nationella tillsynsmyndigheter och andra intressenter för att uppnå ett konsekvent 

agerande i deras riskbedömningar.  

http://www.eba.europa.eu/-/eba-updates-its-methodological-guide-on-risk-indicators-and-detailed-risk-analysis-

tools   

 

EBA: EBA lanserar 2018 års EU-omfattande stresstest 

Stresstestet syftar till att ge tillsynsmyndigheter, banker och andra marknadsaktörer ett gemensamt 

analysramverk för att konsekvent kunna jämföra och analysera europeiska bankers motståndskraft mot olika 

typer av ekonomiska påfrestningar.  

http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise   
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Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 8 februari 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  

 

EU-kommissionen: Utvärdering om översyn av redovisningsregelverket inleds 

EU-kommissionen publicerade den 8 februari sitt initiativ ”Fitness check on public reporting by companies”. En 

översyn planeras av följande direktiv och förordning: redovisningsdirektivet, öppenhetsdirektivet, direktivet om 

publicering av icke-finansiell information, bankredovisningsdirektivet, försäkringsredovisningsdirektivet och 

IAS-förordningen. Fram till 8 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på kommissionens initiativ. Under 

första kvartalet 2018 avser kommissionen att publicera en konsultation om den planerade översynen som 

beräknas pågå i 12 veckor. Därefter sammanställs mottagna synpunkter på konsultationen i ett ”Staff Working 

Document” som beräknas att publiceras andra kvartalet 2019. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-744988_en  
 

 

Tillsyn 

ESMA: Uppdaterade frågor och svar om regler för referensvärden 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat uppdaterade frågor och svar om 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 (benchmarkförordningen, BMR).  

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

 

EU-kommissionen: Översyn av definitionen av små och medelstora företag 

Den definition som finns i rekommendation 2003/361/EG används för att identifiera de företag som på grund av 

sin storlek tampas med marknadsmisslyckanden och andra svårigheter och därför har rätt att behandlas 

förmånligt i samband med offentliga insatser. Kommissionen förbereder för närvarande en utvärdering och en 

eventuell översyn av vissa aspekter av definitionen. Samrådet ingår i det arbetet och ger alla intresserade aktörer 

möjlighet att lämna synpunkter på utvärderingen och konsekvensbedömningen av definitionen. Sista svarsdag är 

den 6 maj 2018. 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_sv  

 

 

Värdepapper 

Esma: Program för tillsynskonvergens  

Esma har den 7 februari 2018 publicerat program för tillsynskonvergens 2018. Programmet redovisar Esmas 

aktiviteter och uppgifter för att förstärka en sund, effektiv och enhetlig tillsyn i EU. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-114-

540_2018_supervisory_convergence_work_programme.pdf  

 

Esma: Konsultation om SIs kvoteringsregler 

Esma har den 7 februari 2018 publicerat inkomna svar på konsultationen om tillämpningen av reglerna om 

minsta tick size och SIs kvoteringsregler. Huvudfrågan var om en SI måste tillämpa reglerna om minsta tick size 

för att SIs kvotering ska anses spegla aktuellt marknadsförhållande. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-responses-its-consultation-proposed-

amendment-mifid-ii-rts-1  
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Esma: Q&A avseende värdepapperscentraler 

Esma har den 6 februari 2018 uppdaterat Q&A avseende förordningen om förbättrad värdepappersavveckling 

och om värdepapperscentraler. Uppdatering avser bland annat frågor rörande service för datarapportering, 

tillsynskommittéer och T2S. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-csdr-qas-0  

 

Esma: Samarbete mellan Esma och behöriga myndigheter enligt MAR 

Esma har den 6 februari 2018 publicerat slutligt förslag till tekniska standarder för samarbetet enligt 

marknadsmissbruksförordningen mellan Esma, nationella tillsynsmyndigheter och andra behöriga myndigheter.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-standards-supervisory-cooperation-market-

abuse-investigations  

 

Esma: Beräkning av positioner i derivat 

Esma har den 6 februari 2018 publicerat inkomna svar på konsultationen avseende kommande riktlinjer om hur 

transaktionsregister ska beräkna derivatpositioner. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-responses-its-consultation-position-

calculation-under-emir  

 

Esma: Riktlinjer för produktstyrningskraven i MiFID II 

Esma har den 5 februari 2018 publicerat riktlinjer för produktstyrningskraven i MiFID II. Riktlinjerna vänder sig 

till de nationella tillsynsmyndigheterna och gäller från den 3 januari 2018. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-translations-guidelines-mifid-ii-product-

governance-requirements  

 

Esma: Q&A avseende EMIR 

Esma har den 5 februari 2018 uppdaterat Q&A avseende förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och 

transaktionsregister (EMIR). Uppdateringen avser tillgång till data hos transaktionsregister. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-emir-implementation  

 

Esma: Q&A avseende blankningsförordningen 

Esma har den 5 februari 2018 uppdaterat Q&A om blankningsförordningen. Uppdateringen behandlar frågan om 

täckningsrätter kan täcka gjord blankning. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qa-short-selling   

 

Esma: Q&A om referensvärde (benchmark) 

Esma har den 5 februari 2018 uppdaterat Q&A om referensvärde. Uppdateringen avser bland annat 

referensvärde för råvaror och definition av referensvärde i förhållande till investerings-fonder. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qas-benchmarks-regulation-2   

 

Esma: Stresstest av centrala motparter 

Esma har den 2 februari 2018 publicerat resultatet av den under 2017 genomförda stresstesten av centrala 

motparter. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-second-eu-wide-ccp-stress-test   

 

Esma: Transparensberäkningar och tick size enligt MiFIDII/MiFIR 

Esma har uppdaterat sina transparensberäkningar för aktier och tick size MiFIDII/MiFIR. Uppdateringen avser 

två instrument och är en rättelse i förhållande till tidigare uppgifter. Eventuella framtida rättelser kommer inte att 

meddelas särskilt utan kommer att framgå av ”Explanatory note” i respektive fil.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-equity-transparency-calculations-and-tick-

sizes-band-assessment  
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Esma: Q&A avseende transparensberäkningar enligt MiFIDII/MiFIR 

Esma har publicerat uppdaterade Q&A avseende transparensberäkningar enligt MiFIDII/MiFIR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-677_mifid_ii_ttc_faq.pdf  

 

Esma: Transparensberäkningar enligt MiFIDII/MiFIR 

Esma har publicerat transparensberäkningar enligt MiFIDII/MiFIR. 

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii-and-mifir/transparency-calculations  

 

Esma: Konsultation om CFDer och binära optioner 

Esma har den 18 januari 2018 uppmanat intressenter att komma in med synpunkter på eventuella 

produktinterventioner avseende contracts for differences (CFD; er) och binära optioner i syfte att skydda icke-

professionella investerare. 

Synpunkter mottas till och med den 5 februari 2018. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-904_call_for_evidence_-

_potential_product_intervention_measures_on_cfds_and_bos_to_retail_clients.pdf  

 

Esma och EBA: Hearing om värdepapperisering 

Esma och EBA genomför en offentlig utfrågning om värdepapperisering den 19 februari 2018 i EBA:s lokaler i 

London.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eba-hold-joint-open-hearing-securitisation-

regulation  

 

Esma: Undantag från tillträde till handelsplats 

Esma har publicerat förteckning över de handelsplatser som övergångsvis medgetts undantag från regeln om 

icke-diskriminerande tillträde till handelsplatser. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/list_of_access_exemptions.pdf   

 

Esma: Derivat som omfattas av handelsskyldigheten enligt MiFIR 

Esma har publicerat förteckning över de derivat som omfattas av handelsskyldigheten enligt MiFIR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_trading_obligation.pdf  

 

Esma: Årsrapport samt program för tillsynsarbete 

Esma har den 9 februari 2018 publicerat årsrapport för 2017 och program för 2018 avseende tillsynen av 

kreditvärderingsinstitut, transaktionsregister samt centrala motparter i tredje land. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-199-153_supervision_ar2017_and_wp2018.pdf   

 

Esma: Program för riskbedömning 2018 

Esma har den 9 februari 2018 publicerat arbetsprogram för 2018 avseende bedömning av risker. 

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

839_2018_risk_assessment_work_programme.pdf  

 

Esma: Översikt Esmas regelarbete 2018 

Esma har den 7 februari 2018 publicerat program med regelarbetet 2018. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma20-95-823_2018_regulatory_work_programme.pdf  

 

Esma: Riktlinjer om intressekonflikter hos centrala motparter 

Esma har den 7 februari 2018 publicerat en slutlig rapport med riktlinjer för intressekonflikter hos centrala 

motparter. Riktlinjerna ska nu översättas till EU:s officiella språk och publiceras på Esmas hemsida. De 

nationella tillsynsmyndigheterna har därefter två månader på sig att meddela Esma om de avser att följa 

riktlinjerna eller inte. 

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

1094_final_report_with_guidelines_on_ccps_management_of_conflicts_of_interest.pdf   
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Esma: Q&A om transparens i MiFIR och MiFID II 

Esma har den 7 februari 2018 uppdaterat Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II. Uppdateringen 

behandlar undantag för transparens före handel.  

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

 

 

Övrigt 
Europaparlamentet: Så många ledamöter väljs från varje land 2019  

Hur kommer antalet platser i kammaren att omfördelas efter Brexit och nästa EU-val? Parlamentet röstar om nytt 

betänkande 7 februari. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/nytt-forslag-fran-parlamentet-

sa-manga-ledamoter-fran-varje-land-2019  
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