12 september 2019

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

Fonder
Esma: Regelverk för stresstester av värdepappersfonder publicerade
Esma publicerade den 5 september ett regelverk för hur stresstester av värdepappersfonder, vilket i sig utgör en
del av det åtgärdspaket som Financial Stability Board lämnat för att komma tillrätta med strukturella sårbarheter
på fondmarknaden.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-2458_stresi_report.pdf

MiFID II: EFAMA lämnar svar på ESMA:s begäran om vittnesmål avseende MiFID II
EFAMA har lämnat svar på Esmas begäran om vittnesmål om hur kostnader ska redovisas enligt MiFID II. I
svaret lyfts två huvudsakliga synpunkter fram: (1) Reglerna om hur kostnader ska redovisas måste bli mer
flexibla för att tillföra värde för professionella kunder och eligible counterparties; samt (2) Reglerna för hur
kostnadsscenarier ska beskrivas riskerar att bli vilseledande och måste därför ses över.
https://www.efama.org/Publications/Public/MiFID-MiFIR/19-4071.pdf

Redovisning
EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 29 augusti 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(uhv4dctoffzmsvsll1fkshac))/Endorsement

Värdepapper
Esma: Uppdaterade tröskelvärden för genomlysning och SI
Esma har den 1 augusti 2019 uppdaterat den data som behövs för att kunna göra beräkningen av
genomlysningsregler för obligationer samt tröskelvärden för systematisk internhandlare (SI) enligt MiFIR.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-makes-new-bond-liquidity-data-available-4
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-publishes-data-systematic-internalisercalculations-equity-equi-3
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Esma: Upphör med produktingripanden för CFD-kontrakt
Esma har den 31 juli 2019 beslutat att inte förnya produktingripande om marknadsföring, distribution och
försäljning av så kallade contracts for difference (CFD-kontrakt). Skälet är att de flesta medlemsstater fattat
motsvarande beslut på nationell nivå.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-ceases-renewal-product-intervention-measuresrelating-contracts

Esma: Frågor & svar om marknadsdata
Esma har den 29 juli 2019 uppdaterat frågor och svar om marknadsdata enligt MiFIR.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-56_qas_mifir_data_reporting.pdf

Esma: Konsultation om provisioner och kostnader enligt MiFID II
Esma har den 17 juli 2019 publicerat en så kallad call for evidence avseende reglerna om provisioner och
kostnader enligt MiFID II. Konsultationen är ett led i inhämtande av information inför en översyn av MiFID II
(artikel 90). Svar ska vara inne den 6 september.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-call-evidence-certain-investor-protectiontopics-in-context

Esma: Frågor & svar om EMIR
Esma har den 15 juli 2019 uppdaterat frågor och svar om EMIR.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-emir-qa-6

Esma: Konsultation om riktlinjer för compliancefunktionen enligt MiFID II
Esma har den 15 juli 2019 publicerat en konsultation avseende uppdatering av sina riktlinjer om
compliancefunktionen enligt MiFID II. Svar ska vara inne 15 oktober 2019.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-mifid-ii-compliance-function-requirements

Esma: Konsultation om nya riktlinjer för prospekt
Esma har den 12 juli 2019 publicerat en konsultation avseende riktlinjer om innehållet i prospekt. Svar ska vara
inne 4 oktober 2019.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-disclosure-guidelines-under-prospectusregulation

Esma: Frågor & svar om prospekt
Esma har den 12 juli 2019 uppdaterat sina frågor och svar om prospektförordningen.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-relating-prospectus-regulation

Esma: Konsultation om kostnader för marknadsdata och CTP
Esma har den 12 juli 2019 publicerat en konsultation avseende reglerna om marknadsdata och tillhandahållare av
konsoliderad information (så kallad CTP). Konsultationen är ett led i inhämtande av information inför en
översyn av MiFID II (artikel 90). Svar ska vara inne den 6 september.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1561065_cp_mifid_review_report_cost_of_market_data_and_consolidated_tape_equity.pdf

Esma: Frågor & svar om marknadsstruktur och genomlysning
Esma har den 12 juli 2019 uppdaterat frågor och svar om marknadsstruktur och genomlysning enligt MiFIR
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-mifid-ii-and-mifir-market-structureand-transparency-2

Esma: Frågor & svar om CSDR
Esma har den 11 juli 2019 uppdaterat frågor och svar om CSDR.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-2_csdr_qas.pdf

Esma: Frågor & svar om investerarskydd
Esma har den 11 juli 2019 uppdaterat frågor och svar om investerarskydd enligt MiFID II.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qas-mifid-ii-and-mifir-investor-protectionand-intermediaries-2
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