19 november 2020

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

Brott
Europol: Rapport om hur brottslingar utnyttjar Covid-situationen
Europol redogör i en rapport för hur kriminella utnyttjar Covid-situationen i Europa och hur brottsligheten har
förändrats under året. Bland annat konstateras att det förekommer handel med falska test-kit, skyddmaterial och
mediciner, att situationen gynnar utvecklingen av cyberbrott och att risken för sexuellt utnyttjande av barn via
nätet ökar.
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during2020

Dataskydd
EU-kommissionen: Konsultation angående överföring av personuppgifter till tredje land
EU:s nuvarande standardavtalsklausuler har bland annat setts över på grund av EU-domstolens avgörande i
somras, Schrems II. Konsultationstiden går ut den 10 december 2020.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Commission-ImplementingDecision-on-standard-contractual-clauses-for-the-transfer-of-personal-data-to-third-countries

EDPB: Konsultation angående vägledning om kompletterande skyddsåtgärder vid överföring av
personuppgifter till tredje land
Europeiska dataskyddsstyrelsen har reviderat vägledningen mot bakgrund av EU-domstolens avgörande,
Schrems II. EDPB:s vägledning innehåller bland annat typfall där olika säkerhetsåtgärder beskrivs och bedöms.
Konsultationstiden går ut den 30 november 2020.
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measuressupplement-transfer_en
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Hållbarhet
EFRAG: Lägesrapporter från arbetet att utveckla en standard för icke-finansiell information
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) fick i somras ett uppdrag av EU-kommissionen att
starta ett förberedelsearbete för en framtida europeisk standard för icke-finansiell information. Två
lägesrapporter från arbetet har publicerats på EFRAG:s webbsida.
https://www.efrag.org/News/Project-449/Progress-report-published-for-project-on-preparatory-work-for-theelaboration-of-possible-EU-non-financial-reporting-standards?AspxAutoDetectCookieSupport=1

ESMA: Konsultation angående specificering av informationskraven i artikel 8 i
taxonomiförordningen
De europeiska tillsynsmyndigheterna Eba, Esma och Eiopa har av EU-kommissionen fått ett gemensamt ”call for
advice” gällande delegerade akter som närmare ska specificera informationskraven i taxonomins artikel 8, det
vill säga krav på hållbarhetsinformation för bolag som omfattas av EU:s direktiv för icke finansiell information,
NFRD. Enligt förordningen ska dessa delegerade antas senast den 1 juni 2021 av EU-kommissionen och
tillämpas från och med den 1 jan 2022. Esma har tagit fram ett utkast till rapport till kommissionen. Utkastet är
öppet för konsultation till och med den 4 december.
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-paper-draft-advice-ec-under-article-8taxonomy-regulation

EBA: Konsultation om att integrera hållbarhetsrisker
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har inlett ett samråd för att införliva hållbarhetsrisker (ESG-risker) i
styrning, riskhantering och tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag. Diskussionsdokumentet ger förslag
till hur riskerna kan inkluderas i regelverket och tillsynsramen för kreditinstitut och värdepappersföretag.
Konsultationen pågår till 3 februari 2021.
https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-incorporate-esg-risks-governance-risk-management-andsupervisioncredit?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=5f852eae00EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-5f852eae0080168167&mc_cid=5f852eae00&mc_eid=054efc5889

FSB: Årsrapport från TCFD om klimatrapportering
Den årliga lägesrapporten från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) visar fortsatt tillväxt
av antalet företag som rapporterar klimatrelaterade finansiella uppgifter. 42 procent av de stora företagen
(balansomslutning över 10 miljarder dollar) offentliggjorde någon information i linje med rekommendationerna.
60 procent av världens 100 största offentliga bolag stödjer och/eller rapporterar i linje med TCFD:s
rekommendationer. TCFD har också publicerat vägledning om hur klimatrelaterade risker ska integreras in
riskhanteringen.
https://www.fsb.org/2020/10/2020-status-report-task-force-on-climate-related-financial-disclosures/

Konsument
EU-kommissionen: Ny konsumentagenda
EU:s nya uppdaterade konsumentagenda antogs av EU-kommissionen den 13 november. Konsumentagendan
syftar till att bättre utrusta medlemsländerna att ta tillvara konsumenternas rättigheter då samhället förändras på
grund av övergången till en hållbar ekonomi, den digitala utvecklingen, COVID-pandemin och planerna för
återhämtning. På det finansiella området nämns revidering av konsumentkreditdirektivet och direktivet om
distansförsäljning av finansiella tjänster samt behov av att förbättra tillgången till budget- och skuldrådgivning.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069

Tillsyn
EBA: Yttrande över penningtvättsrisker ska vägas in i tillsynen
Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade ett yttrande som beskriver hur tillsynsmyndigheter bör
överväga risker för penningtvätt och terrorismfinansiering inom ramen för översyns- och utvärderingsprocesser.
Yttrande är en del av EBA:s pågående arbete för att stärka kampen mot penningtvätt och finansiering av
terrorism i Europa.
https://eba.europa.eu/eba-sets-out-how-prudential-supervisors-should-take-money-laundering-and-terroristfinancingrisks?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=078ad24c8aEMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-078ad24c8a80168167&mc_cid=078ad24c8a&mc_eid=054efc5889

Övrigt
FSB: Lista över globalt systemviktiga banker 2020
Financial Stability Board (FSB) har publicerat 2020 års lista över globalt systemviktiga banker (GSB). Det är
samma 30 banker som står på årets lista som förra året.
https://www.fsb.org/2020/11/fsb-publishes-2020-g-sib-list/

EMF: Europeisk årsbok om bolånemarknaden
European Mortgage Federation (EMF) har publicerat sin årsbok för 2019 om bolånemarknaden i Europa och i
vissa andra länder.
https://hypo.org/emf/press-release/emf-hypostat-2020-analysis-of-latest-developments-on-european-housingmortgage-market/
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