12 mars 2020

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

Fonder
ESMA: ESMA publicerar konsultation om benchmarks
ESMA har publicerat en konsultation avseende tekniska standarder för tillämpning av Benchmark-förordningen.
Svar på konsultationen ska lämnas senast den 9 maj genom ESMA:s onlineformulär.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-draft-technical-standards-benchmarks

ESMA: ESMA publicerar riktlinjer om stresstestscenarier för penningmarknadsfonder
ESMA har publicerat riktlinjer för hur stresstester avseende penningmarknadsfonder ska genomföras.
Riktlinjerna syftar till att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av artikel 28 i
penningmarknadsförordningen, som reglerar stresstester. Hela nyheten, och länk till riktlinjerna, här:
https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-stress-test-scenarios-under-mmf-regulation

Hållbarhet
EU-kommissionen: Lanserar europeisk klimatlag
EU-kommissionen föreslår en europeisk klimatlag som handlar om att lagfästa EU:s politiska åtagande att vara
klimatneutralt senast 2050. I den europeiska klimatlagen fastställs målet för 2050 och färdriktningen för all EUpolitik. Samtidigt inleder EU-kommissionen ett offentligt samråd om den framtida europeiska klimatpakten, så
att allmänheten kan delta i utformningen av den.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_335

EU-kommissionen: Slutrapporter från expertgrupp om taxonomin och gröna obligationer
EU-expertgruppen om hållbarhet (TEG) har publicerat sina slutrapporter om taxonomin och en EU-standard för
gröna obligationer. Mot bakgrund av publiceringen lanseras ett öppet webbseminarium den 12 mars 2020
klockan 10.00 där förslagen gås igenom.
https://ec.europa.eu/info/events/finance-200312-sustainable-finance_en

EU-kommissionen: 2020 års landrapporter
EU-kommissionen publicerade förra veckan landrapporter med analys av varje medlemslands socioekonomiska
utmaningar. Rapporterna fokuserar på fyra dimensioner: miljömässig hållbarhet, produktivitetsvinster, rättvisa
och makroekonomisk stabilitet.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_320

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.

EU-kommissionen: Ny jämställdhetsstrategi
EU-kommissionen har presenterat sin jämställdhetsstrategi 2020-2025 och pekar bland annat på att bara 8
procent av EU:s största företags verkställande direktörer utgörs av kvinnor. Kommissionen kommer därför att
driva på förslaget från 2012 om jämställdhet i bolagsstyrelser.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_358

Värdepapper
Esma: Konsultation om transparensregler för obligationer och derivat med mera
Esma har den 10 mars 2020 publicerat en konsultation om transparensregler för icke aktierelaterade instrument
enligt MiFIR. Konsultationen är en del i pågående MiFID Review. Svar ska lämnas senast den 19 april 2020.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-mifir-transparency-regime-non-equityinstruments

Esma: Konsultation om tekniska standards för index
Esma har den 9 mars publicerat en konsultation om tekniska standards enligt indexförordningen. Svar ska
lämnas senast den 9 maj 2020.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1561464_consultation_paper_benchmarks_rts.pdf

Esma: Årsredovisning och arbetsplan avseende tillsyn för 2020
Esma har den 9 mars publicerat sin årsredovisning för 2019 tillsammans med en arbetsplan för 2020 på områden
där Esma har direkt tillsyn, bland annat kreditvärderingsinstitut och så kallade trade repositories.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-199332_confidential_supervision_ar_2019_wp_2020.pdf

Esma: Data avseende transparens för aktier och aktieliknande instrument
Esma har den 28 februari 2020 publicerat årlig data som rör transparensreglerna för aktier och aktieliknande
instrument enligt MiFIR.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-makes-available-results-annual-transparencycalculations-equity-0

Esma: Frågor & svar om prospekt
Esma har den 18 februari 2020 uppdaterat sina frågor och svar om prospektförordningen.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf

Esma: Frågor & svar om investerarskydd
Esma har den 18 februari 2020 uppdaterat sina frågor och svar om investerarskyddsreglerna i MiFID II.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf

Esma: Frågor & svar om värdepapperscentraler
Esma har den 17 februari 2020 uppdaterat sina frågor och svar om värdepapperscentraler enligt CSDR.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-2_csdr_qas.pdf

EU-kommissionen: Konsultation om MiFID Review
EU-kommissionen har den 17 februari 2020 publicerat en konsultation om MiFID review, vilken inkluderar både
marknadsstruktur och investerarskyddsfrågor. Svar ska lämnas senast den 20 april 2020.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2020-mifid-2mifir-review-consultation-document_en.pdf

