24 oktober 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 16 oktober 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

Värdepapper
Esma: Tillsyn över finansiell rapportering för listade bolag
Esma har den 22 oktober 2019 publicerat ett antal prioriterade områden för tillsyn över listade bolags
finansiella rapportering.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/eu-enforcers-must-monitor-closely-new-reporting-standards

Esma: Tillsyn över datakvalitet
Esma har den 17 oktober 2019 publicerat resultatet av en undersökning avseende sex nationella
tillsynsmyndigheters aktiviteter vad gäller datakvalitén på rapportering av derivatkontrakt enligt
EMIR.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-significant-room-improvement-in-nationalregulators%E2%80%99-supervision

Esma: Konsultation avseende ändringar i tekniska standards till PRIIPs
Esma har den 16 oktober 2019 publicerat en konsultation avseende ändringar i tekniska standards till
förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för ickeprofessionella investerare (PRIIPs). Konsultationen ska besvaras senast den 13 januari 2020.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-consult-changes-key-information-document-priips

Esma: Årlig rapport om undantag från transparenskrav enligt MiFIR
Esma har den 9 oktober 2019 publicerat en årlig rapport om undantag från transparenskrav före och
efter handel enligt MiFIR. Rapporten inkluderar även en jämförelse av de olika system för uppskjuten
publicering som tillämpas i medlemsstaterna.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-annual-report-application-waivers-anddeferrals-under-mifir

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: Frågor & Svar om marknadsdata enligt MiFIR
Esma har den 7 oktober 2019 uppdaterat frågor och svar om marknadsdata enligt MiFIR.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-mifir-data-reporting-6

Esma: Uppdaterad information om förberedelser vid Brexit
Esma har den 7 oktober 2019 uppdaterat information om förberedelser vid en s.k. hård Brexit per 31
oktober 2019.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-update-uk%E2%80%99s-withdrawal-european-unionpreparations-possible-no-deal-brexit

Esma: Konsultation om ändringar i handelsskyldigheten för derivat i MiFIR
Esma har den 4 oktober 2019 publicerat en konsultation om anpassning av handelsskyldigheten för
vissa derivatinstrument enligt MiFIR till de ändringar som gjorts i EMIR Refit. Bland annat gäller
förslagen vilka företag som ska omfattas av handelsskyldigheten. Konsulationen ska besvaras senast
den 22 november 2019.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-mifir-alignment-following-introductionemir-refit

Esma: Ställningstagande om periodiska auktioner
Esma har den 4 oktober 2019 publicerat ett ställningstagande (s.k. opinion) avseende s.k. periodiska
auktioner.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-opinion-clarifies-application-pre-trade-transparencyand-price

Esma: Konsultation avseende EMIR
Esma har den 3 oktober 2019 publicerat en konsultation om tekniska råd till kommissionen vad gäller
vilka kontraktsrättsliga villkor för clearing som är ”rättvisa, rimliga, icke diskriminerande och
genomlysta” (FRANDT). Konsultationen ska besvaras senast den 2 december 2019.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-commercial-terms-providing-client-clearingservices-under-emir

Esma: Frågor & Svar om investerarskyddsreglerna enligt MiFID II
Esma har den 3 oktober 2019 uppdaterat frågor och svar om investerarskyddsreglerna enligt MiFID II,
bland annat avseende bästa orderutförande.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-updates-its-qas-investor-protection-issues

Esma: Frågor & Svar om genomlysning och marknadsstruktur enligt MiFIR
Esma har den 2 oktober 2019 uppdaterat frågor och svar om genomlysning och marknadsstruktur
enligt MiFIR.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues_0.pdf

Esma: Frågor & Svar om CSDR
Esma har den 2 oktober 2019 uppdaterat frågor och svar om CSDR.
https://www.esma.europa.eu/document/questions-and-answers-csdr

Esma: Frågor & Svar om EMIR
Esma har den 2 oktober 2019 uppdaterat frågor och svar om EMIR.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf

Esma: Effekter av produktförbud
Esma har publicerat en s.k. call for evidence för att inhämta information om vilka effekter som
förbuden mot s.k. contracts for difference (CFD-kontrakt) och binära optioner har haft på
marknadsaktörerna och deras kunder. Svar ska ges in till Esma senast 4 november 2019.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-call-evidence-effects-product-interventionmeasures

Esma: Data för tillämpning av genomlysningskrav enligt MiFIR
Esma har den 23 september 2019 uppdaterat den data som behövs för beräkning av transparenskrav
enligt MiFIR för aktier och aktieliknande instrument.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-updated-results-annual-transparencycalculations-equity-and
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