21 februari 2019

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

Redovisning
EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 11 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.
www.efrag.org/(X(1)S(x33h4udqczldv1d0g0h1nwog))/Endorsement

Tillsyn
Europeiska rådet: Ståndpunkt inför förhandlingar med parlamentet om finansiell tillsyn
EU:s medlemsstater är fast beslutna att stärka ramarna för tillsynen av europeiska finansinstitut.
Rådet bekräftade sin ståndpunkt om förslagen om en översyn av funktionssättet hos det nuvarande europeiska
systemet för finansiell tillsyn (ESFS). Rådet uppmanade det rumänska ordförandeskapet att snarast möjligt
inleda förhandlingar med Europaparlamentet.
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/02/12/financial-supervision-council-confirmsposition-ahead-of-negotiations-with-parliament/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Finansiell+tillsyn%3a+r%c3%a5det+bekr%c3%a4ftar+st%c3%a5n
dpunkt+inf%c3%b6r+f%c3%b6rhandlingar+med+parlamentet

EBA: Utreder estniska och danska tillsynsmyndigheterna om penningtvätt
EBA har inlett en formell utredning av den estniska tillsynsmyndigheten Finantsinspektsioon och av danska
Finanstilsynet med avseende på efterlevnaden av EU:s penningtvättsregelverk. Utredningen görs med stöd av
Art 17 i föreskriften som reglerar EBA:s verksamhet. Om EBA konstaterar att brott mot unionsrätten skett, kan
myndigheten lämna en rekommendation till tillsynsmyndigheten om vilka åtgärder som behöver vidtas för att
uppfylla kraven i unionsrätten.
https://eba.europa.eu/-/eba-opens-formal-investigation-into-possible-breach-of-union-law-by-the-estonian-anddanish-competent-authorities-regarding-money-laundering-activitie

Värdepapper
Esma: Årsrapport samt program för Esmas tillsynsarbete
Esma har den 19 februari 2019 publicerat tillsynsrapport för 2018 och program för 2019 avseende tillsynen av
kreditvärderingsinstitut, transaktionsregister samt centrala motparter och centrala värdepappersförvarare i tredje
land. Tillsynen 2019 kommer bland annat att fokuseras på datakvalitet, Brexit och cybersäkerhet.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/msp_ar2018_and_wp2019.pdf

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.

Esma: Binära optioner
Esma har den 18 februari 2019 meddelat att man förlängt nuvarande förbud att marknadsföra, distribuera och
sälja binära optioner till icke professionella kunder. Förlängningen gäller från den 2 april 2019 och för en period
om tre månader.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renews-binary-options-prohibition-further-threemonths-2-april-2019

Esma: Esma och CCP i UK
Esma har beslutat att godkänna tre centrala motparter etablerade i Storbritannien (LCH, ICE och LME) för det
fall det blir en Brexit utan avtal.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-991114_esma_to_recognise_three_uk_ccps_in_the_event_of_a_no-deal_brexit.pdf

Esma: Anförande av Steven Maijoor
Steven Maijoor har den 13 februari 2019 hållit ett anförande vid European Financial Forum i Dublin. I talet
fokuserade Maijoor på Esmas förberedelser för en Brexit utan avtal samt på den framtida marknaden efter
Brexit.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-319-91_dublin_brexit_speech_13-02-2019.pdf

ESAs: Slutlig rapport om PRIIPs KID
De tre europeiska tillsynsmyndigheterna har den 8 februari 2019 publicerat en slutlig rapport om ändringar i
reglerna om faktabladet enligt PRIIPs. Rapporten utmynnar i förslaget att för tillfället inte göra några ändringar
samt att en ny mer genomgripande översyn genomförs 2019.
I anslutning härtill har tillsynsmyndigheterna uppmanat producenter att inkludera en varningstext i faktabladet
som klargör för investerarna att beräkningarna avseende resultatscenarier har begränsningar som kan ge felaktiga
förväntningar om avkastningen.
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2019-0208%20Final_Report_PRIIPs_KID_targeted_amendments%20%28JC%202019%206.2%29.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Statements/2019-0208%20PRIIPs_KID_Supervisory_Statement_Performance_Scenarios%20%28JC%202019%206.3%29.pdf

Esma: Skyldighet att publicera prospekt
Esma har den 8 februari 2019 publicerat en sammanställning över den beloppsgräns i respektive medlemsstat
under vilken prospekt inte behöver publiceras.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1193_prospectus_thresholds.pdf

Esma: Program för riskbedömning 2019
Esma har den 7 februari 2019 publicerat arbetsprogram för 2019 avseende bedömning av risker.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-2019-risk-assessment-work-programme

Esma: Tillsyn av filialer i tredje land
Esma har den 6 februari 2019 publicerat en genomgång av tillsynen av filialer i tredje land till företag i EU som
tillhandahåller investeringstjänster och investeringsaktiviteter.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-431493_mifid_ii_supervisory_briefing_on_the_use_of_third-country_branches_by_eu_firms.pdf

Övrigt
EBA: José Manuel Campa ny ordförande i EBA
José Manuel Campa efterträder Andrea Enria som ordförande i EBA. Uppdraget löper på fem års basis. José
Manuel Campa är för närvarande global chef för regulatory affairs i Santander bank.
https://eba.europa.eu/-/eba-board-of-supervisors-nominates-jose-manuel-campa-as-new-eba-chairperson

