7 mars 2019

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

Bolagsrätt
EU-kommissionen: Konsultation om ersättningsrapport - aktieägardirektivet
EU-kommissionen hämtar in synpunkter på förslag till vägledning om ersättningsrapportering under
aktieägardirektivet. Sista svarsdag är den 21 mars.
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-remuneration-report-guidelines-implementingshareholders-rights-directive_sv

Konsument
EBA: Consumer Trends Report 2018/2019
Europeiska bankmyndigheten (EBA) offentliggjorde den 20 februari sin konsumentutvecklingsrapport för 2018
och 2019. Rapporten täcker trender och frågor som rör bankprodukter och tjänster som omfattas av EBA: s
konsumentskyddsmandat, såsom hypotekslån, konsumentkrediter, insättningar, betalkonton, betaltjänster och
elektroniska pengar. Rapporten ger också en översikt över de aktuella problem som identifierades 2018/19 som
påverkar eller kan påverka konsumenterna.
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-consumer-trends-report-for-2018-19

Redovisning
EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 20 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/(X(1)S(d0ddm3friri3wvdoiflqaook))/Endorsement

Tillsyn
EBA: Slutliga riktlinjer om outsourcing
EBA har publicerat nya harmoniserade riktlinjer om outsourcing, som gäller för alla typer av finansiella institut
under EBA:s mandat och där även gällande riktlinjer om outsourcing till molntjänstleverantörer tagits in.
Riktlinjen gäller från 30 september 2019, men för befintliga avtal finns en viss flexibilitet i tillämpningen fram
till 31 december 2021.
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-revised-guidelines-on-outsourcing-arrangements
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Värdepapper
Esma: Transparensberäkningar enligt MiFIR
Esma har den 1 mars 2019 publicerat uppdaterade transparensberäkningar enligt MiFIR. Beräkningar av
SSTI/LIS för obligationer och derivat skjuts dock upp och kommer publiceras längre fram i mars.
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii-and-mifir/transparency-calculations
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-publication-annual-calculation-large-in-scalelis-and-size

Esma: CDS i UK
Esma har den 1 mars 2019 beslutat att godkänna värdepapperscentral i UK (Euroclear UK and Ireland Limited)
för det fall det blir en Brexit utan avtal.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recognise-uk-central-securities-depository-in-eventno-deal-brexit

Esma: TRV-rapport (1/2019)
Esma har den 28 februari 2019 publicerat sin så kallad Trends, Risks, and Vulnerabilities rapport.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50report_on_trends_risks_and_vulnerabilities_no1_2019.pdf

Esma: Anförande av Steven Maijoor
Steven Maijoor har den 26 februari 2019 på en FinTech konferens i Bryssel hållit ett anförande om
kryptotillgångar.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1120_maijoor_keynote_on_crypto-assets__time_to_deliver.pdf

Esma: Svar på konsultation om ändringar i MiFID II avseende hållbarhetsrisker och faktorer
m.m.
ESMA har den 25 februari 2019 publicerat inkomna svar på sin konsultation avseende tekniska råd till
kommissionen om integration av hållbarhetsrisker och faktorer i MiFID II
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-responses-its-consultations-sustainablefinance

Övrigt
Europeiska Dataskyddsmyndigheten (EDPS): Februari månads nyhetsbrev
I nyhetsbrevet för februari tas bland annat upp de kommande EU-valen och under vilka omständigheter som EUinstitutioner har möjlighet att begränsa en registrerads rättigheter.
https://edps.europa.eu/press-publications/publications/newsletters/newsletter-67_en

Europeiska Dataskyddsmyndigheten (EDPS): Arbetsprogram för 2019-2020
EDPS har publicerat sitt arbetsprogram där det bland annat framgår att ett stort antal nya guidelines ska tas fram.
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12plen-2.1edpb_work_program_en.pdf

EU-kommissionen: EU:s konkurrensregler om vertikala avtal utvärderas
EU-kommissionen hämtar just nu in synpunkter på konkurrensreglerna för vertikala avtal. Alla intressenter har
nu tillfälle att delta i ett samråd som är öppet fram till 27 maj 2019. Kommissionen har gjort en kartläggning där
man utgått från sina egna erfarenheter av att kontrollera tillämpningen av artikel 101 i fördraget, en utredning av
e-handeln och de synpunkter man fått på färdplanen för utvärderingen av förordningen. Kartläggningen tyder på
att flera grupper är lika intresserade och påverkas på liknande sätt av utvärderingen, till exempel
branschorganisationer.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981/public-consultation_sv

EBA: Nytt huvudkontor
EBA har tecknat avtal för det nya huvudkontoret i Paris.
https://eba.europa.eu/-/eba-will-sign-today-its-new-headquarters-agreement-with-the-french-authorities

EBA: Opinion om garanterade insättningar vid avtalslöst Brexit
EBA har offentliggjort ett yttrande avseende frågor om insättningsgaranti vid avtalslöst Brexit. EBA uppmanar
behöriga myndigheter/insättningsgarantisystem att se till att insättare i brittiska institut inom EU ska skyddas på
ett tillfredsställande sätt även om ett Brexitavtal inte är på plats.
https://eba.europa.eu/-/eba-recommends-maintaining-protection-of-depositors-in-case-of-a-no-deal-brexit
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