
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. 

 
 

18 oktober 2018  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Fonder 
ESMA: Uppdaterade Q&A om AIFMD 

ESMA har den 4 oktober publicerat uppdaterade frågor och svar om tillämpningen av direktivet om förvaltare av 

alternativa investeringsfonder (AIFMD). ESMA klargör i sitt Q&A-dokument att den information en AIF-

förvaltare ska lämna till tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten om denne avser förvalta en EU-baserad AIF i 

en annan medlemsstat, ska innehålla uppgift om delfonders namn och placeringsinriktning. Tillsynsmyndigheten 

måste även underrättas om ändringar som avser sådana delfonder som marknadsförs över nationsgränserna. 

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

 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 12 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/(X(1)S(he2ehjg345vmvxn0d4y1k0g5))/Endorsement  
 

 

Värdepapper 

Esma: Statistik över prospekt 

Esma har den 15 oktober 2018 publicerat statistik över godkända prospekt inom EEA år 2017. Av statistiken 

framgår bland annat att antalet godkända prospekt under mätperioden ökat med 1,9 procent jämfört med året 

innan. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1114_eea_prospectus_activity_in_2017.pdf  

 

Esma: Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II 

Esma har den 4 oktober 2018 uppdaterat Q&A om transparensfrågor i MiFIR och MiFID II.  Uppdateringen 

behandlar frågor som rör obligationer, derivat på derivat och derivat undantagna pre-trade transparency. 

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

 

Esma: Q&A om marknadsstruktur i MiFIR och MiFID II 

Esma har den 4 oktober 2018 uppdaterat Q&A om marknadens struktur enligt MiFID II och MiFIR. 

Uppdateringen rör frågor inom områdena Direct Electronic Access och multilaterala och bilaterala system. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf  
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Esma: Anförande av Steven Maijoor 

Esmas ordförande Steven Maijoor har den 3oktober 2018 hållit ett anförande inför europaparlamentets utskott 

för ekonomi och valutafrågor (ECON).  I talet fokuserade Maijoor på implementeringen av MiFID II, 

kapitalmarknadsunionen samt Brexit.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-787_wfe_speech_steven_maijoor.pdf  

 

JWG: Anförande av Steven Maijoor 

Ordföranden i JWG (Joint Working Group) Steven Maijoor har den 3oktober 2018 hållit ett anförande inför 

europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON).  I talet fokuserade Maijoor särskilt på de 

europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma arbete med frågor rörande PRIIPs och penningtvätt.  

https://esas-joint-

committee.europa.eu/Publications/Statements/JC%202018%2036%20%28ECON%20Hearing%20Statement%2

0-%20Joint%20Committee%29.pdf  
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