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13 juni 2019  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Fonder 
Esma: Uppdaterad Q&A gällande UCITS- och AIFM-direktiven 

Den 4 juni uppdaterade ESMA sina Q&A:s om reglerna om förvaringsinstitut i AIFM- och UCITS-direktiven. 

De nya frågorna berör delegering av förvaringsinstitutets uppgifter, skillnaden mellan förvaringsinstitutets 

uppgifter och stödfunktioner samt delegering av förvaringsinstitutets uppgifter till en annan juridisk person inom 

samma koncern. De nya frågorna behandlar även uppdelningen av uppgifter, mellan filial och huvudkontor, när 

en filial har utsetts till förvaringsinstitut samt tillsyn över filialer.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-updated-aifmd-and-ucits-qas-1  

 

 

Kapitaltäckning 

EU-kommissionen: Regelpaket som ska minska riskerna i banksektorn publicerat i OJ 

De slutliga rättsakterna – CRR2, CRD5, BRRD2, SRMR2 – har publicerats i EU:s officiella tidning (OJ). 

Rättsakterna träder i kraft 20 dagar efter publicering i EU:s officiella tidning.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:150:TOC  

 

 

Värdepapper 

Esma: Frågor & Svar om genomlysning av handel 

Esma har den 6 juni 2019 uppdaterat frågor och svar om genomlysning enligt MiFIR. 

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

 

Esma: Gemensam tillsynsaktivitet om passandebedömning  

Esma har den 3 juni 2019 kommunicerat att man under hösten 2019 planerat att genomföra en gemensam 

tillsynsaktivitet via nationella tillsynsmyndigheter avseende reglerna om passandebedömning i MiFID II.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-mifid-ii-

appropriateness-rules  

 

Esma: Genomlysning avseende råvaruderivat 

Esma har den 3 juni 2019 publicerat en s.k. supervisory briefing till nationella tillsynsmyndigheter vad gäller 

reglerna om genomlysning före handel avseende råvaruderivat  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-supervisory-briefing-pre-trade-

transparency-requirements-in   
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Esma: Frågor & Svar om investerarskyddsregler  

Esma har den 29 maj 2019 uppdaterat frågor och svar om investerarskyddsregler enligt MiFID II, avseende 

kostnader och avgifter samt bästa orderutförande.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qas-mifid-ii-and-mifir-investor-protection-

and-intermediaries-1  

 

 

Övrigt 
Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB): Nytt möte i styrelsen  

Den 4 juni hade den europeiska dataskyddsstyrelsen sitt elfte möte. Se länk till agendan vilka frågor som 

behandlades. 

https://edpb.europa.eu/news/news/2019/eleventh-plenary-session-european-data-protection-board_en  

 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO):  Rapport om skattepolitik 

På ett seminarium den 15 maj 2019 diskuterades rapporten ”En suverän skattepolitik? Om EU-rättens betydelse 

för den svenska lagstiftningen”. Rapporten belyser vad som ska beaktas enligt EU:s grundfördrag och 

sekundärrätt för att en skatt ska vara förenlig med EU-rätten och dess rättsprinciper. Se rapporten här 

https://eso.expertgrupp.se/  

 

EU-kommissionen: EU tillkännager 8 platser som värd för superdatorer 

Åtta platser över hela EU har valts ut för att vara värd för de första europeiska superdatorerna (supercomputing-

centra). Dessa kommer att stödja eurpas forskare, industrin och företgagen för att utveckla nya applikationer på 

ett brett spektrum av områden.  

https://ec.europa.eu/commission/news/digital-single-market-2019-jun-07_sv  

 

EBA: Ny adress 

EBA har flyttat sitt kontor från London till Paris och finns nu på adressen: EUROPLAZA 

20 Avenue André Prothin, 92927 Paris La Défense 

https://eba.europa.eu/contacts  
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