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4 april 2019  
 
 
 
 

Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Betalningar 
EBA: Förtydliganden till frågor om API:er under PSD2 
EBA:s arbetsgrupp för API under PSD 2 har tidigare publicerat kommentarer till frågor som rests med anledning 

av API:er. Arbetsgruppen har nu publicerat ett nytt område i en rapport från den 1 april.  

https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-clarifications-to-the-second-set-of-issues-raised-by-its-working-group-on-

apis-under-psd2 
 

 

Brott 
Europaparlamentet: Vill se europeisk ekobrottspolis 

Den 26 mars antog kammaren en detaljerad handlingsplan om hur EU ska kunna bekämpa ekonomisk 

brottslighet bättre. Rekommendationerna i den 70 sidor långa rapporten är ett resultat av ett års arbete i det 

särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX). De 

fokuserar på allt ifrån en omarbetning av det nuvarande systemet till hur man bättre ska kunna bekämpa 

ekonomisk brottslighet och skatteflykt inom EU, framför allt genom att förbättra samarbetet mellan relevanta 

myndigheter och genom inrättandet av nya organ på både EU-nivå och internationell nivå. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190321IPR32109/skattebrott-europaparlamentet-vill-se-

en-europeisk-ekobrottspolis  

 

OECD: Rapport om Non-Trial Resolutions som verktyg i korruptionsarbete 

Av rapporten framgår att drygt 80 procent av fallen rörande utländska mutor har avgjorts genom 

överenskommelser i stället för rättegång.  

http://www.oecd.org/corruption/Resolving-Foreign-Bribery-Cases-with-Non-Trial-Resolutions.htm  

 

 

Fonder 
ESMA: Uppdaterad Q&A om AIFM-direktivet 

Den 29 mars uppdaterade ESMA sin Q&A om AIFM-direktivet med två nya frågor om 

beräkning av hävstång. Frågorna berör 1) hanteringen av kortfristiga ränte-futures vid 

beräkning av hävstång enligt brutto- och åtagandemetoderna 2) hur ofta 

hävstångsberäkningen behöver göras av en AIF-förvaltare som förvaltar en EU-baserad AIF 

med hävstång. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-aifmd-qas-0  
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Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 28 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/(X(1)S(b44gzwtnskhvpnljpmr0jamg))/Endorsement  
 

 

Tillsyn 

ESA: Rapport – risker och svagheter i det finansiella systemet 

Joint Committee har publicerat en rapport om risker och sårbarheter i det finansiella systemet där osäkerheten 

kring Brexit utgör en av riskerna. Tillsyn, vaksamhet och samarbete över alla sektorer är fortsatt viktigt.  

https://eiopa.europa.eu/Publications/Joint%20Committee/2019-04-

02%20Joint%20Committee2019SpringRiskReport.pdf  

 

 

Värdepapper 

ESMA: Frågor och svar om den nya prospektförordningen 

ESMA har publicerat frågor och svar om den nya prospektförordningen, som ska tillämpas i sin helhet från 21 

juli 2019. Dokumentet innehåller frågor och svar om hanteringen i övergången från nuvarande prospektregler i 

nationell rätt till tillämpningen av prospektförordningen samt om uppdatering av registreringsdokument och 

universella registreringsdokument. I dokumentet framgår också att tidigare vägledning från ESMA om 

prospektdirektivet bör tillämpas även fortsättningsvis, i den utsträckning den är förenlig med bestämmelserna i 

prospektförordningen.  

https://www.esma.europa.eu/document/qas-prospectus-regulation   

 

Esma: Q&A om marknadsstruktur enligt MiFIR 

Esma har den 2 april 2019 uppdaterat Q&A avseende marknadsdata enligt MiFIR. Uppdateringen avser bland 

annat frågan om ett tredjelands företags filial kan agera som systematisk internhandlare i EU.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf   

 

Esma: Q&A om transparens enligt MiFIR 

Esma har den 2 april 2019 uppdaterat Q&A avseende transparens enligt MiFIR. Uppdateringen avser både aktier 

och icke aktierelaterade instrument. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues_0.pdf   

 

Esma: Uttalande om produktingripanden från nationella tillsynsmyndigheter 

Esma har den 2 april 2019 publicerat fyra så kallade opinions avseende förbud av tillsynsmyndigheterna i 

Storbritannien, Polen och Nederländerna vad gäller försäljning av binära optioner till icke professionella 

investerare.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1138_-

_esma_issues_four_positive_opinions_on_national_product_intervention_measures.pdf   

 

Esma: Q & A avseende MAR   

Esma har den 29 mars 2019 publicerat frågor och svar om marknadsmissbruksförordningen. Uppdateringen 

avser bland annat spridande av insiderinformation och utsläppsrätter.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-111_qa_on_mar.pdf   
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Esma: Riktlinjer om publicering av riskfaktorer i prospekt  

Esma har den 29 mars 2019 publicerat vägledning om hur nationella tillsynsmyndigheter ska bedöma 

beskrivningen av riskfaktorer i prospekt. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-format-disclosure-risk-factors-in-

prospectuses   

 

Esma: Uttalande om EMIR refit  

Esma har den 28 mars 2019 publicerat ett uttalande om tillämpningen av den så kallade EMIR refit-regleringen 

på clearingsskyldighet för finansiella och icke finansiella företag.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-

2181_public_statement_on_refit_implementation_of_co_regime_for_fcs_and_nfcs.pdf   

 

Esma: Q&A om investerarskyddsfrågor m.m. enligt MiFID II 

Esma har den 28 mars 2019 uppdaterat Q&A avseende investerarskyddsfrågor m.m. enligt MiFID II. 

Uppdateringen avser bland annat lämplighetsbedömning, kostnader och avgifter samt bästa orderutförande. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-

349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf   

 

Esma: Uttalande om Brexit mm 

Esma har den 28 mars 2019 publicerat ett uttalande avseende sina förberedelser vid ett Brexit utan avtal per den 

12 april.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma90-1-83_public_statement_-_brexit_update.pdf    

 

Esma: Brev till EU-kommissionen om MiFID review  

Esma har den 27 mars 2019 publicerat ett brev till kommissionen i vilket man föreslår uppskjutande av 

översynen av vissa delar i MiFID II och MiFIR med mellan 6 månader och 24 månader, bland annat med 

anledning av Brexit.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-

907_letter_chair_to_eu_commission_on_the_mifid_review_reports.pdf   

 

Esma: Binära optioner - produktingripande 

Esma har den 27 mars 2019 meddelat att man förlängt förbudet att marknadsföra, distribuera och sälja binära 

optioner till icke professionella kunder. Beslutet gäller från den 2 april 2019 och för en period om tre månader.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2019-esma35-43-

1862_bo_renewal_decision_3_notice_en.pdf   

 

Esma: Q&A om prospekt  

Esma har den 27 mars 2019 publicerat nya Q&A avseende prospektförordningen. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf    

 

Esma: Contracts for Difference – produktingripande 

Esma har den 27 mars 2019 meddelat att man förlängt förbudet att marknadsföra, distribuera och sälja så kallade 

contracts for difference (CFD) till icke professionella kunder. Beslutet gäller från den 1 maj 2019 och för en 

period om tre månader.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-

1130_esma_renews_cfd_measures_from_1_may_2019.pdf   

 

Esma: Handelsskyldighet för derivat enligt MiFIR – nya marknadsplatser 

Esma har den 21 mars 2019 uppdaterat sitt register avseende handelsskyldighet för derivat enligt MiFIR 

avseende vilka marknadsplatser som instrumenten kan handlas på (Frankrike och Nederländerna).  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adds-new-venues-register-derivatives-be-traded-

venue-under-mifir  
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