18 februari 2021

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

Betalningar
EU-kommissionen: Expert till Payment Systems Markets Expert Group
EU-kommissionen söker experter till Payment Systems Markets Expert Group. Gruppen ska bland annat bistå
kommissionen i lagstiftningsarbetet avseende betalsystem, inklusive bedrägerier. Sista ansökningsdag är den 19
mars 2021.
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=47533

Brott
FATF: Fortsatt uppföljning av Danmark
Danmark har varit föremål för FATF:s skärpta uppföljningsprocess sedan landet utvärderades 2017. Landet har
lämnat uppföljningsrapporter sedan dess och rapporterat om de åtgärder som vidtagits. Den senaste rapporten
lämnades i november 2019. Med anledning av den konstaterar FATF att Danmark åtgärdat somliga brister men
att arbete fortfarande återstår. Fortsatt uppföljning kommer därför att ske.
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-denmark-2021.html

Europol: Coronakrisen förändrar brottsligheten
En arbetsgrupp bestående av ett antal nationella polischefer har diskuterat risker i den pågående Covidsituationen och konstaterar att nationella brottsbekämpande myndigheter har behövt anpassa sig efter hur
brottsligheten ändrat beteende under pandemin. Man diskuterade bland annat riskerna för att brottslingar
utnyttjar utrullningen av de nationella vaccinationsprogrammen, att sexuellt utnyttjande av underåriga online
ökat under pandemin samt att de hårdare ekonomiska villkor för många som pandemin fört med sig och de
ekonomiska stödprogram som tas fram kommer att utnyttjas i olika bedrägeriupplägg.
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/covid-19-chiefs-of-police-working-group-meets-to-talkpandemic-and-fighting-crime-threats

EU-Nytt ges ut av Bankföreningen i samarbete med Svensk Värdepappersmarknad (fd Svenska Fondhandlareföreningen) och
Fondbolagens förening. Redaktör: Bodil Bjerre Sekund, bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se, 08-453 44 09.

Datasäkerhet
EU: Förhandlingar om en ny E-privacyförordning kan starta med EU-parlamentet
Ministerrådet har gett klartecken att inleda förhandlingar med Europaparlamentet om nya e-privacyregler som
kommer att ersätta det tidigare E-privacydirektivet med en förordning. Den nya förordningen kommer att
specificera och komplettera dataskyddsförordningen, GDPR. Till skillnad från GDPR kommer till exempel
många bestämmelser om e-integritet att gälla för både fysiska och juridiska personer.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/10/confidentiality-of-electroniccommunications-council-agrees-its-position-on-eprivacy-rules/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Confidentiality+of+electronic+communications%3a+Council+agree
s+its+position+on+ePrivacy+rules

Fonder
ESMA: Data gällande AIF:ers exponering mot kommersiella fastigheter publicerad
Esma har, i enlighet med ESRB:s rekommendation (ESRB/2016/14) om förbättrad statistik över
fastighetssektorn, publicerat data över EU-baserade AIF:ers exponering mot kommersiella fastigheter (CRE).
Enligt statistiken motsvarade EU-baserade AIF:ers totala investeringar i kommersiella fastigheter vid årsskiftet
2019/2020 totalt 369 miljarder euro. 1 943 AIF:er, med ett sammanlagt NAV på 504 miljarder euro, hade
kommersiella fastigheter som en del av sin strategi.
https://www.esma.europa.eu/document/alternative-investment-funds-aifs-exposures-commercial-real-estate-2019

ESMA: Compliance table gällande resultatbaserade avgifter
Esma har publicerat compliance table gällande riktlinjerna för resultatbaserade avgifter i fondföretag och vissa
typer av alternativa investeringsfonder (ESMA34-39-992). Samtliga medlemsländers tillsynsmyndigheter har
meddelat att man följer eller avser följa riktlinjerna, med undantag för svenska Finansinspektionen (FI). FI
meddelar att man saknar möjlighet att följa riktlinjerna i den del de avser alternativa investeringsfonder som är
upptagna till handel på reglerad marknad och marknadsförs till icke-professionella investerare.
https://www.esma.europa.eu/document/compliance-table-guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certaintypes-aifs

ESMA: Esma söker kandidater med fondexpertis till CWG
Esma söker fondexperter till Consultative Working Group, som lämnar tekniska råd till Esmas arbete i
Investment Management Standing Committee (IMSC). IMSC:s arbete omfattar bland annat marknadsföring och
distribution, produktinformation och riskhantering gällande regelverken UCITS, AIFMD, EuVECA, EuSEF och
ELTIF.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-calls-fund-experts-join-consultative-stakeholdergroup

Hållbarhet
ESA: Slutligt förslag till RTS om hållbarhetsrelaterade upplysningar i den finansiella sektorn
Förslaget syftar till att stärka skyddet för slutinvesterare genom förbättrade miljökriterier, social hållbarhet och
styrning (ESG). Kommissionen väntas anta standarderna inom tre månader.
https://www.eba.europa.eu/three-european-supervisory-authorities-publish-final-report-and-draft-rts-disclosuresunder-sfdr

Kapitaltäckning
SRB: Översikt över MREL-kraven under kvartal 3
Single Resolution Board (SRB) har publicerat en översikt över MREL-kraven för tredje kvartalet 2020. Den
visar bland annat att emissionerna av MREL-instrument minskade med 42 procent jämfört med föregående
kvartal. Den betydande nedgången berodde på den ökade tillgången till centralbanksfinansiering till följd av
Covid-19, samt säsongseffekter.
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20210208_srb_mrel_dashboard_q3-2020.pdf

Värdepapper
ESMA: Pekar på risker för investerare med handel driven av sociala medier
I ett uttalande lyfter Esma de risker som är förknippade med handelsbeslut baserade på diskussioner och
informella rekommendationer via sociala nätverk och reglerade onlineplattformar.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-risks-retail-investors-social-media-drivenshare-trading

Övrigt
EBA: Arbetsprogram för 2021
EBA har publicerat sitt arbetsprogram för 201 med prioriteringar under de kommande åren. EBA kommer bland
annat att ta fram policyer för risker när det gäller miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning, skapa en kultur av
sund och effektiv styrning och uppförande, bygga upp en infrastruktur för tillsynen av penningtvätt och
finansiering av terrorism.
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Work%20Programme/
2021/932669/EBA%202021%20Annual%20Work%20Programme.pdf

Finansinspektionen: Karin Lundberg ny ledamot i EBA:s förvaltningsstyrelse
Karin Lundberg, chef för FI:s verksamhetsområde Bank, har utsetts till ny ledamot i Europeiska
bankmyndighetens förvaltningsstyrelse. Förvaltningsstyrelsen (Management Board) är ett av EBA:s
ledningsorgan.
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/karin-lundberg-ny-ledamot-i-ebas-forvaltningsstyrelse/
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