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18 mars 2021  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 
Brott 

EU-kommissionen: Konsultation om frysning och förverkande vid organiserad brottslighet 

EU-kommissionen publicerade nyligen rapporten ”Återvinning av tillgångar och förverkande: Åtgärder för att se 

till att brott inte lönar sig”. Där drar man slutsatsen att andelen förverkade tillgångar från brott är för låg (bara 

cirka 1 procent). Sista svarsdag är den 6 april 2021.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12725-Freezing-and-confiscation-of-the-

proceeds-of-crime 

 

EBA: Rapport om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom EU  

EBA publicerar vartannat år myndighetens uppfattning om vilka risker för penningtvätt och finansiering av 

terrorism som påverkar den finansiella sektorn inom EU. Ett antal risker pekas ut, både sådana som påverkar 

hela finanssektorn och sådana som är relevanta för vissa typer av verksamhetsutövare. EBA gör också en 

genomgång av riskerna förknippade med olika typer av verksamhetsutövare.  

https://www.eba.europa.eu/eba-highlights-key-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-across-eu  

 

 

Dataskydd 

Europeiska dataskyddsmyndigheten: Agendan för månadens plenarmöte   

På agendan för månadens plenarmöte i EDPB står utvecklingen med anledning av Schrems II-domen och 

internationella överföringar av personuppgifter. Även EDPB:s arbetsprogram för 2021-2022 ska tas upp.    

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/09032021plen1.2agenda_public.pdf  

 

 

Hållbarhet 

Esma: Råd till EU-kommissionen om hållbarhetsinformation  

Esma har publicerat sin slutliga rapport med råd till EU-kommissionen om de krav på upplysningar som framgår 

av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara 

investeringar. Rapporten från Esma innehåller även förslag till centrala resultatindikatorer (så kallade KPI, Key 

Performance Indicators) och annan information som företag inom kapitalförvaltning ska lämna upplysningar om.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-rules-taxonomy-alignment-non-financial-

undertakings-and-asset 
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EFRAG: Förslag på standard för hållarhetsrapportering inom EU   

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 8 mars två rapporter. Den ena 

innehåller en färdplan för hur en EU-standard för hållbarhetsrapportering ska tas fram. Den andra rapporten 

handlar om hur EFRAG:s struktur ska reformeras för att säkerställa att EU:s kommande standard för 

hållbarhetsrapportering utformas på ett bra sätt.  

https://www.efrag.org/News/Project-476/Reports-published-on-development-of-EU-sustainability-reporting-

standards  

 

 

Konsument 

EBA: Trender på konsumentområdet  

EBA har publicerat sin konsumenttrendrapport för 2020/21. Den går igenom områden som vårdslös 

kreditgivning, kreditbedömningar, digitalisering och tillgången till betalkonton. Uppgifterna kommer från 

nationella myndigheter i medlemsstaterna, konsumentorganisationer, branschorganisationer, Europeiska 

Centralbanken och Världsbanken.  

https://www.eba.europa.eu/eba-assesses-consumer-trends-20202021  

 

 

Värdepapper 

EU-kommissionen: Konsultation om kommersiella standarder för central clearing av derivat 

Enligt reglerna för ett stabilt finansiellt system i EU måste vissa OTC-räntederivatkontrakt clearas av en 

mellanhand som kallas central motpart. Från den 18 juni 2021 är företag (clearingmedlemmar) i de centrala 

motparterna och deras kunder som erbjuder avvecklingstjänster (direkt eller indirekt) skyldiga att verka på 

rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta handelsvillkor. I initiativet anges under vilka 

förutsättningar kravet är uppfyllt. Sista svarsdag är den 7 april 2021.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12343-An-act-specifying-when-

commercial-terms-of-central-clearing-are-fair-reasonable-non-discriminatory-and-transparent-  

 

EU-kommissionen: Översyn av EU-regler om värdepapperscentraler   

EU-kommissionen vill utvärdera hur EU-reglerna för värdepapperscentraler fungerar, särskilt hur 

värdepapperscentralerna drivs i olika länder i EU, hur förfrågningar om att använda deras tjänster hanteras och 

om det finns andra betydande hinder för konkurrensen som behöver åtgärdas. Utvärderingen kan utmynna i 

förslag till ändrade regler. Sista svarsdag är den 5 april 2021.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12649-Central-securities-depositories-

review-of-EU-rules  

 

 

Övrigt 

EU-kommissionen: Föreslår direktiv om transparens kring ersättningar för att främja lika lön  
EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv om transparens kring ersättningar för att säkerställa att 

kvinnor och män får lika lön för lika arbete.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_881  
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