21 mars 2019

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

Fonder
Europeiska rådet: Hållbara finanser – nya transparensregler

Rådet och parlamentet nådde den 7 mars en politisk överenskommelse om ett förslag som
bland annat innehåller transparenskrav gällande hur finansiella företag integrerar
miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i sina investeringsbeslut. För
närvarande pågår teknisk slutförhandling av förslaget innan parlamentet och rådet kan anta
förordning.
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/03/07/sustainable-financepresidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-transparency-rules/
ESMA: Ändringar i den delegerade Priip-förordningen avseende KID

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESAs) överlämnade den 7 mars, till EU-kommissionen,
ett förslag till tekniska standarder gällande ändringar i den delegerade Priip-förordningen.
Ändringarna klargör Priip KID:s tillämpning på investeringsfonder där dessa erbjuds som ett
underliggande investeringsalternativ till en Priip, så kallade multi-option-products, MOPs.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-propose-amendment-priips-keyinformation-document-clarify-application

Redovisning
EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 18 mars 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
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Värdepapper
Esma: Data Operational Plan vid en Brexit utan avtal
Esma har den 20 mars 2019 publicerat information om hur dess IT-och datasystem med mera påverkas vid en
Brexit utan avtal. Informationen kompletterar tidigare kommunikation från den 5 februari 2019.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-data-operational-plan-under-no-dealbrexit-scenario

Esma: Handelsskyldighet för aktier vid en Brexit utan avtal
Esma har den 19 mars 2019 publicerat vägledning hur handelsskyldighet för aktier enligt artikel 23 MiFIR ska
tillämpas vid en Brexit utan avtal.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma%E2%80%99s-application-trading-obligation-sharesfollowing-no-deal-brexit-0

Esma: Transparensberäkningar enligt MiFIR
Esma har den 18 mars 2019 publicerat uppdaterade transparensberäkningar enligt MiFIR, inklusive beräkningar
av SSTI/LIS för obligationer.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-publishes-results-annual-transparencycalculations-large-in-scale

Esma: Kreditvärderingsinstitut i Storbritannien
Esma har den 17 mars 2019 publicerat ett ställningstagande hur kreditvärderingsinstitut som är baserade i
Storbritannien påverkas vid en Brexit utan avtal.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-endorsement-uk-credit-ratings-in-case-nodeal-brexit

Överklagandenämnden för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Board of Appeal): Beslut
avseende fyra nordiska bankers överklaganden rörande kreditvärderingförordningen
Överklagandenämnden för de europeiska tillsynsmyndigheternas beslut rörande överklaganden från fyra
nordiska banker (Svenska Handelsbanken AB, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) AB, Swedbank AB, och
Nordea Bank Abp) publicerades den 13 mars 2019. Överklagandena gällde Esmas beslut om överträdelser av
kreditvärderingsförordningen (CRAR).
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas%E2%80%99-joint-board-appeal-decides-four-appealsunder-credit-rating-agencies

Esma: Klargöranden avseende MiFID II/MiFIR och förordningen om referensvärden vid en
Brexit utan avtal
Esma har den 7 mars 2019 publicerat vägledning hur regler i MiFID II/MiFIR och förordningen om
referensvärden ska tillämpas vid en Brexit utan avtal.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-its-approach-several-mifid-iimifir-and-bmrprovisions-under-no

