7 februari 2019

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

Betalningar
EU-kommissionen: Vill ålägga betaltjänstleverantörer att bekämpa mervärdeskattebedrägerier
EU-kommissionen presenterade den 12 december 2018 dels ett förslag till direktiv, dels ett förslag till förordning
som introducerar nya skyldigheter för betaltjänstleverantörer att medverka, genom att hålla uppgifter om
betalningar, så att behöriga myndigheter kan genomföra kontroller för att stärka det administrativa samarbetet för
att bekämpa mervärdeskattebedrägerier. Bankföreningen lämnade ett yttrande till Finansdepartementet den 23
januari 2019 över förslagen.
https://www.swedishbankers.se/media/4050/f190121y.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0813&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0812&from=EN%20

Fonder
Esma: Samarbetsavtal mellan FCA och nationella tillsynsmyndigheter
Esma har den 1 februari slutit ett multilateralt samarbetsavtal mellan FCA och nationella tillsynsmyndigheter
inom EES. Samarbetsavtalet omfattar tillsynsarbete, verkställighet och informationsutbyte och innebär att
fondförvaltare, även efter Storbritanniens utträde ur EU, kommer att kunna fortsätta delegera fondförvaltning till
brittiska enheter.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eu-securities-regulators-agree-no-deal-brexitmous-fca

Esma: Konsultation om nya riktlinjer gällande stresstester för att bedöma likviditetsrisk
Esma har den 5 februari publicerat ett förslag till nya riktlinjer gällande stresstester för att bedöma likviditetsrisk
i UCITS- och AIF-fonder. De nya riktlinjerna syftar till att sätta en minimistandard för hur fondförvaltare
genomför stresstester inom ramen för sin hantering av likviditetsrisker.
https://www.esma.europa.eu/document/consultation-paper-guidelines-liquidity-stress-testing-in-ucits-and-aifs

Värdepapper
Esma: Program för tillsynskonvergens
Esma har den 6 februari 2019 publicerat program för tillsynskonvergens år 2019. 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/esma42-114647_2019_supervisory_convergence_work_programme.pdf
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Esma: Uttalande om användning av data från UK
Esma har i anledning av Brexit publicerat ett uttalande om användningen av data från UK i Esmas databaser och
vid beräkningar enligt MiFID II vid en Brexit utan avtal.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_70-1557026_use_of_uk_data_in_esma_databases_in_case_of_a_no-deal_brexit.pdf

Esma: Ny sida om Brexit
Esma har öppnat en särskild webbsida med material och information som rör Brexit.
https://www.esma.europa.eu/convergence/brexit

Esma: MOUS med Bank of England
Esma har tecknat Memoranda of Understanding med Bank of England om att godkänna Centrala Motparter och
centrala värdepappersförvarare etablerade i UK för det fall det blir en Brexit utan avtal.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-no-deal-brexit-mous-bank-englandrecognition-uk-ccps-and-uk-csd

Esma: Q&A om rapportering enligt MiFIR
Esma har den 4 februari 2019 uppdaterat Q&A avseende rapportering enligt MiFIR. Uppdateringen avser
rapportering av LEI i vissa fall samt rapportering av löptid m m till FIRDS.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-56_qas_mifir_data_reporting.pdf

Esma: Uttalande om rapportering av derivatdata
Esma har i anledning av Brexit publicerat ett uttalande om hur data avseende derivat ska rapporteras och
behandlas vid en Brexit utan avtal.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1997_statement_brexit_emir_data.pdf

Esma: Uppdaterar Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II
Esma har den 1 februari 2019 uppdaterat Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II. Uppdateringen
behandlar rapportering från APA till nationell tillsynsmyndighet.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues.pdf

Esma: Uppdaterar Q&A om marknadsstruktur i MiFIR och MiFID II
Esma har den 1 februari 2019 uppdaterat Q&A om marknadens struktur enligt MiFID II och MiFIR.
Uppdateringen rör hur man kan identifiera HTF-tekniker.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-87294290138_qas_markets_structures_issues.pdf

Esma: Uppdaterar Q&A om prospektdirektivet
Esma har i anledning av Brexit uppdaterat Q&A avseende prospektdirektivet. Uppdateringen avser val av
medlemsstat efter en Brexit utan avtal.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-780_qa_on_prospectus_related_topics.pdf

Esma: Uppdaterar Q&A om öppenhetsdirektivet
Esma har i anledning av Brexit uppdaterat Q&A avseende öppenhetsdirektivet. Uppdateringen avser fråga om
tredje land och svaret är enbart tillämpligt vid en Brexit utan avtal.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-67127_qa_document_transparency_related_issues.pdf

Esma: Refit, översyn av EMIR
Esma har den 30 januari 2019 publicerat ett uttalande som behandlar kommande ändringar i EMIR. Uttalandet
avser dels clearingskyldigheten och handelsskyldigheten för mindre finansiella motparter, dels rapportering av
vissa utestående och avslutade transaktioner. De lättnader som pågående översyn av EMIR, Refit, föreslår hinner
dock inte träda ikraft innan nuvarande strängare regler i EMIR ska börja tillämpas för dessa företag. I sitt
uttalande framgår att Esma förväntar sig att de nationella tillsynsmyndigheterna inte kommer att prioritera
tillsynen enligt de äldre reglerna utan håller sig till en riskbaserad tillsyn tills regellättnaderna införts.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1512050_public_statement_on_refit_implementation_timing_issues.pdf

Esma: Uppdaterar Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II
Esma har den 30 januari 2019 uppdaterat Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II. Uppdateringen
avser Esmas plan för publicering av data för att beräkna eventuell status som SI. Den uppdaterade planen innebär
fortsatt publicering av data för aktier, aktieliknande instrument och för obligationer medan den planerade
publiceringen av data för derivat och övriga instrument skjuts upp från februari 2019 till 2020.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-87294290135_qas_transparency_issues.pdf
Esma: Uppdaterar O&A avseende värdepapperscentraler
Esma har den 30 januari 2019 uppdaterat Q&A avseende förordningen om förbättrad värdepappersavveckling
och om värdepapperscentraler. Uppdatering avser frågor som rör straffavgifter i anslutning till
värdepappersavveckling.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-2_csdr_qas.pdf
Esma: Q&A om referensvärden
Esma har den 30 januari 2019 uppdaterat Q&A avseende referensvärden. Uppdatering avser förtydligande av
tillämpningsområdet för kommissionens delegerade förordningar som antagits under förordningen och behandlar
särskilt referensvärden baserade på reglerade uppgifter, referensräntor och råvaruindex.

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

Övrigt
Europaparlamentet: Ledamöter ska redovisa möten med lobbyister
Den 31 januari röstade parlamentariker för att ändra de regler som bestämmer hur Europaparlamentet fungerar.
De lade till en text som ska säkra öppenheten för de möten som hålls mellan ledamöter som är involverade i
förberedandet av specifika lagförslag å ena sidan, och representanter för organisationer som kan ha nytta av eller
förlora på lagstiftningen å andra sidan. Kammaren beslutade att när ledamöter har rollen som föredraganden,
skuggföredraganden eller utskottsordföranden kommer de vara tvungna att publicera sina schemalagda möten
med intresserepresentanter på Europaparlamentets hemsida.
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20190124STO24226/parlamentets-nya-internaregler-ledamoter-ska-redovisa-moten-med-lobbyister
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