11 november 2021

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

Brott
ECB: Kortbedrägerier minskade under 2019
Under 2019 minskade det totala värdet av kortbedrägerier med kort som har getts ut inom euroområdet till 1,87
miljarder euro. Sett som andel av totala värdet av alla betalningar, så är det den lägsta andelen sedan 2007. 80
procent av kortbedrägerierna skedde online, 15 procent i affärer och 5 procent i bankomater. 65 procent av
bedrägerierna är gränsöverskridande.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211029_2~aa750b3a1c.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/cardfraud/html/ecb.cardfraudreport202110~cac4c418e8.en.html#toc4

FATF: Uppdaterad vägledning om riskbaserad hantering av virtuella tillgångar
FATF har uppdaterat sin vägledning från 2019 om riskbaserad hantering av virtuella tillgångar och
tillhandahållare av virtuella tillgångar. Bland annat tydliggör FATF definitionerna, ger vägledning om hur
rekommendationerna ska tillämpas på stabelcoins samt hur riskerna med transaktioner som sker direkt mellan
privatpersoner kan hanteras.
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets-2021.html

FATF: Hantering av oavsiktliga konsekvenser av FATF:s rekommendationer
I ett pågående projekt studerar FATF de oavsiktliga konsekvenser som orsakas av felaktig implementering av
FATF:s rekommendationer. Fokus ligger på fyra områden: de-risking, finansiell exkludering, icke-statliga
organisationer (NPO:s) och inskränkningar av mänskliga rättigheter. Den första fasen av projektet har bestått av
en inventering som sedan ska följas av en lösningsorienterad fas. FATF har publicerat en sammanfattning av
inventeringen.
https://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusionandnpoissues/documents/unintended-consequencesproject.html
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Hållbarhet
ESMA: Förslag till regler om taxonomirelaterade produktupplysningar
ESMA, EBA och Eiopa har överlämnat en slutlig rapport till EU-kommissionen med utkast till tekniska
standarder om taxonomirelaterade produktupplysningar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade
upplysningar (disclosureförordningen, SFRD). Standarderna syftar till att tillhandahålla upplysningar om
finansiella produkter, förse dem med jämförbar information för att möjliggöra välgrundade investeringsval samt
upprätta en enda regelbok för hållbarhetsupplysningar enligt SFDR och taxonomiförordningen.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-propose-new-rules-taxonomy-related-productdisclosures

Iosco: Lanserar verktyg för att minska grönmålning
Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har tagit fram rekommendationer om
kapitalförvaltning för att minska risken för grönmålning. Rapporten fokuserar på investerarskyddsfrågor och
Iosco presenterar ett antal rekommendationer för tillsynsmyndigheter när det gäller kapitalförvaltning och
hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD688.pdf

Kapitaltäckning
EBA: Yttrande över FI:s underrättelse om förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån
Finansinspektionen notifierade i september EU-kommissionen, EBA och ESRB, sin avsikt att förlänga det
nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån med två år. I sitt yttrande över notifieringen invänder EBA inte mot
förlängningen, men påpekar att Finansinspektionens oro för den skuldsättning som byggts upp på marknaden
tenderar att vara permanent och inte cyklisk. FI bör göra en omfattande och grundlig bedömning av
bakomliggande orsaker, anser EBA.
https://www.eba.europa.eu/eba-issues-opinion-measures-address-macroprudential-risk-following-notificationfinansinspektionen-0

Krishantering
EBA: Uppdaterade riktlinjer för återhämtningsplanering
EBA har publicerat uppdaterade riktlinjer för återhämtningsplaner. Dessa fastställer en gemensam EU-strategi
för att utveckla ramen för indikatorer för återhämtningsplaner och ger ytterligare vägledning om indikatorernas
kalibrering, övervakning och anmälningar om överträdelser.
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-recovery-plan-indicators

Tillsyn
ESMA: Fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella rapportering
Esma har pekat ut vilka områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens
finansiella rapportering för räkenskapsåret 2021. I fokus står behovet av tillräcklig information om effekterna av
covid-19 pandemin och klimatrelaterade frågor. De prioriterade områdena har valts ut gemensamt av Esma och
de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i de olika medlemsländerna och berör flera områden.
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/esma-publicerar-fokusomraden-for-tillsynen-over-borsforetagensfinansiella-rapportering/

Värdepappersmarknad
ESMA: Investeringsrekommendationer på sociala medier
Esma har den 28 oktober 2021 publicerat en uttalande beträffande publicerande av
investeringsrekommendationer på sociala medier. Uttalandet tar bland annat upp vad som utgör
investeringsrekommendationer, vad problematiken med investeringsrekommendationer är, samt var reglerna om
sådana rekommendationer finns.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-addresses-investment-recommendations-made-socialmedia-platforms

ESMA: European Common Enforcement Priorities Statement
Esma har den 29 oktober 2021 publicerat sitt årliga uttalande om European Common Enforcement Priorities.
Årets uttalande tar bland annat sikte på Covid-19- och klimatrelaterade angelägenheter, förväntade
kreditförluster samt rapporteringskrav enligt taxonomiförordningens artikel 8.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-enforcers-target-covid-19-and-climate-relateddisclosures

Övrigt
EBA: Dåligt skydd för medel på klientmedelskonton
EBA har publicerat ett yttrande om behandlingen av klientmedel under DGSD. Myndigheten ser brister i det
nuvarande skyddet för medel som deponerats hos kreditinstitut för kunders räkning. Det gäller klientmedel
placerade hos banker av betalningsinstitut, e-pengarinstitut, värdepappersföretag, andra banker och andra typer
av finansinstitut. I yttrandet rekommenderar EBA EU-kommissionen att förtydliga DGSD för att säkerställa att
medel som deponeras för kunders räkning är enhetligt skyddade i hela EU.
https://www.eba.europa.eu/eba-observes-discrepancies-relation-protection-client-funds-deposit-guaranteeschemes-and-makes
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