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Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer 
rörande finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 
Värdepapper 

 
Esma: Brexit 
Esma har den 19 december 2018 publicerat en påminnelse till värdepappersbolag om deras 
skyldighet att informera sina kunder om den inverkan som Brexit kan medföra för dem. 
 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-
1328_brexit_statement_information_to_clients.pdf 
 
Esma: Hållbarhet och MifiD II 
Esma har den 19 december 2018 publicerat en konsultation om att integrera hållbarhetsrisker 
och hållbarhetsfaktorer i MiFID II. Konsultationen avslutas den 19 februari 2019. 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2018-esma35-43-1210-
_ipisc_cp_mifid_ii_sustainability.pdf 
 
Esma: Q&A om referensvärden 
Esma har den 18 december 2018 uppdaterat Q&A avseende referensvärden. Uppdateringen 
avser frågor om parametrar som ska anses som indata. 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114_qas_on_bmr.pdf 
 
ESAs: Riskbegränsningsteknik för OTC-optioner relaterade till STS-värdepapperisering 
De europeiska tillsynsmyndigheterna har den 12 december 2018 publicerat ett förslag till 
kommissionen som syftar till att från ett riskbegränsningsperspektiv enligt EMIR jämställa STS-
värdepapperisering med säkerställda obligationer.  
https://eba.europa.eu/documents/10180/2298183/JC+2018+77+(Final+draft+RTS+on+amend
ments+to+bilateral+margin+under+the+....pdf/4be9bcce-3698-4a73-97aa-e4bb3e1cdac9 
 
Esma: Tick size och tredje lands aktier 
Esma har den 12 december 2018 publicerat ett slutligt förslag till kommissionen med tillägg och 
ändringar i kommissionens delegerade förordning 2017/588 om tickstorlekar för aktier, 
depåbevis och börshandlade fonder. Förslaget innebär att de nationella tillsynsmyndigheterna 
för en enskild aktie som har sin huvudsakliga handel utanför EU får besluta om det 
genomsnittliga antalet transaktioner per dag för denna. Det genomsnittliga antalet transaktioner 
per dag används vid fastställande av storleken på tick-size. 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-
834_final_report_on_the_proposed_amendments_to_rts_11.pdf 
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Kommissionen:  SI och tick size 
Kommissionen har den 12 december 2018 publicerat förslag till tillägg och ändringar i 
kommissionens delegerade förordning 2017/587 med krav på transparens för handelsplatser 
och värdepappersföretag m.m. Förslaget innehåller bland annat viss ändring när det gäller SI 
och definitionen av begreppet ”priser som återspeglar de rådande villkoren på marknaden” och 
innebär att SI är skyldig att följa reglerna om tick size upp till Standard Market Size. 
http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/mifir-delegated-act-2018-8390_en.pdf 
 
SMSG:  Svar på konsultation PRIIPs KID 
The Securities Markets Stakeholder Group, SMSG, har den 4 december 2018 publicerat sitt 
yttrande över JWGs konsultation med förslag till ändringar i reglerna om PRIIPs KID.  
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-1591_smsg_advice_-
_response_to_jc_priips_consultation.pdf 
 
Esma: Intresseanmälan att ingå i arbetsgrupp 
Esma har den 4 december 2018 uppmanat intresserade att ansöka om som expert ingå i den 
konsultativa arbetsgruppen under Esmas Kommitté för finansiella innovationer.   
Anmälningstiden utgår den 15 januari 2019. 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1377_fisc_cwg.pdf 
 
Esma: Utser nya ledamöter i Intressegruppen för värdepapper och marknader 
(Securities and Markets Stakeholder Group, SMSG). 
Esma har den 4 december 2018 publicerat vilka som utsetts som ledamöter i SMSG från och 
med den 1 januari 2019.  Bland de utsedda ledamöterna återfinns Kerstin Hermansson, VD i 
Svenska Fondhandlareföreningen, som får förnyat mandat fram till den 31 juli 2021. 
 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-appoints-new-securities-
and-markets-stakeholder-group-0 
 
Esma: Esma Risk Dashboard 
Esma har den 29 november 2018 publicerat Esma Risk Dashboard nr 4/2018 som avser 
förhållandena tredje kvartalet 2018. Esma ser en ökad nervositet i marknaden kopplad till 
riskerna med Brexit. 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-
688_risk_dashboard_no.4_2018.pdf 
 
ESAs: Novation av vissa derivatkontrakt vid hård Brexit 
De europeiska tillsynsmyndigheterna har den 28 november 2018 publicerat en rapport med 
förslag till kommissionen om ändringar i vissa föreskrifter till EMIR. Ändringarna syftar till att 
derivatkontrakt som då kontraktet ingicks inte omfattades av krav på bilaterala 
marginalsäkerheter men som vid en novation, på grund av nya bestämmelser, skulle omfattas 
av ett sådant krav ska medges undantag från de nya kraven om en UK motpart vid en Brexit 
utan avtal ersätts med en EU motpart.  
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/ESAs%202018%2025%20-
%20Final%20Report%20-%20Bilateral%20margining%20%28novation%29.pdf 
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