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4 mars 2021  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 
Brott 

EBA: Uppdaterade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och terrorismfinansiering  

EBA har publicerat uppdaterade riktlinjer om riskfaktorer rörande penningtvätt och terrorismfinansiering, där 

regeländringar och nya risker beaktas. De ändrade riktlinjerna avser att stärka verksamhetsutövarnas 

riskbaserade ansats, samt främja en mer likartad tillsyn mellan medlemsländerna. Riktlinjerna träder i kraft tre 

månader efter det att översättningar till nationella språk publicerats på EBA:s hemsida.  

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-revised-guidelines-money-laundering-and-terrorist-financing-

risk-factors 
 

 

Dataskydd 

Danska dataskyddsmyndigheten: Vägledning om användningen av cookies  

Datatilsynet har tagit fram en vägledning för hemsidesägare gällande användning av cookies. Där står bland 

annat att det måste ägt rum en aktiv handling för att samtycke ska anses giltigt och att användaren måste ges 

möjlighet att acceptera och neka användningen av cookies. Samtycket ska även vara möjligt att återkalla. Det 

måste vidare finnas tydlig information om syftet med användningen av cookies och även lagringstiden.  

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2021/feb/ny-quickguide-til-brugen-af-cookies  

 

 

Hållbarhet 

EU-kommissionen: Webinarier om arbetet i Sustainable finance platform i februari  

Den 24 och 26 februari hölls ett antal webinarier om plattformens arbete med taxonomin. Webinarierna kan ses 

via kommissionens webbsida.  

https://ec.europa.eu/info/events/finance-210224-sustainable-finance-platform-webinars_en 

 

EBA: Råd om KPI:er för transparens kring hållbara aktiviteter  

EBA har publicerat ett åsiktsdokument som svar på EU-kommissionens begäran om råd om KPI:er och relaterad 

metodologi för bankernas offentliggörande av information om huruvida deras verksamhet kvalificerar som 

miljömässigt hållbar enligt EU:s taxonomi. EBA understryker vikten av andelen gröna tillgångar, tillsammans 

med andra KPI:n, för att förstå hur bankerna finansierar hållbara aktiviteter och möter målen i Parisavtalet.   

https://www.eba.europa.eu/eba-advises-commission-kpis-transparency-institutions%E2%80%99-

environmentally-sustainable-activities  

mailto:bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-revised-guidelines-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-factors
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-revised-guidelines-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-factors
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2021/feb/ny-quickguide-til-brugen-af-cookies
https://ec.europa.eu/info/events/finance-210224-sustainable-finance-platform-webinars_en
https://www.eba.europa.eu/eba-advises-commission-kpis-transparency-institutions%E2%80%99-environmentally-sustainable-activities
https://www.eba.europa.eu/eba-advises-commission-kpis-transparency-institutions%E2%80%99-environmentally-sustainable-activities


 

 

 

 

 

Finansinspektionen: EU-myndigheter vägleder om kommande hållbarhetsrapportering  

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma rekommenderar att myndigheter och 

finansmarknadsaktörer utgår från det utkast till delegerade akter som publicerades den 4 februari, i sina 

förberedelser inför att EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska börja tillämpas. Det framgår 

av ett uttalande från den gemensamma kommittén.  

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/eu-myndigheter-vagleder-om-kommande-hallbarhetsrapportering/  

 

Finansinspektionen: Iosco tar viktigt steg mot global hållbarhetsredovisning  

Styrelsen för Iosco, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, ställde sig vid gårdagens 

styrelsemöte bakom att Iosco aktivt arbetar för att uppnå en enhetlig och jämförbar global standard för företags 

hållbarhetsredovisning. Ioscos arbete sker inom ramen för den arbetsgrupp som leds av Finansinspektionens 

generaldirektör Erik Thedéen.  

https://fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/iosco-tar-viktigt-steg-mot-global-hallbarhetsredovisning/  

 

 

Krishantering 

EU-kommissionen: Konferens om EU:s ram för krishantering och insättningsgaranti för banker   

EU-kommissionen håller en så kallad högnivåkonferens den 18 mars om förstärkning av EU:s ram för 

krishantering och insättningsgaranti. Konferensen som hålls online är öppen för allmänheten.   

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/finance-

events-210318-programme_en.pdf  

 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU   

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 12 februari en uppdaterad tidplan för 

EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och 

uttalanden blir gällande inom EU.  

https://www.efrag.org/Endorsement  

 

 

Värdepapper 

Esma: Risker kopplade till kursrörelser på grund av rekommendationer i sociala medier  

Konsumenter som baserar sina handelsbeslut enbart på informella rekommendationer i sociala nätverk och 

oreglerade onlineplattformar utsätter sig för risken att drabbas av förlust när de investerar i finansiella 

instrument. Esma och nationella tillsynsmyndigheter avser fortsätta följa marknadshändelserna och överväga 

initiativ som upprätthåller skyddet för investerare och marknadens integritet.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-risks-retail-investors-social-media-driven-

share-trading 
 

 

Övrigt 

EBA: Arbetsprogram 2021  
Europeiska Bankmyndigheten har publicerat sitt arbetsprogram för 2021 med prioriteringar under de kommande 

åren. EBA kommer bland annat att ta fram policyer för risker när det gäller miljö, samhällsansvar och bolags-

styrning, skapa en kultur av sund och effektiv styrning och uppförande, bygga upp en infrastruktur i 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?utm_campaign=unspecified&utm_conte

nt=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 s 
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