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

Brott
Europol: IOCTA 2021
Europol har publicerat 2021 års Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), som ger en bedömning
av utvecklingen av hot och cyberbrottslighet. I årets rapport märks effekterna av pandemin tydligt genom att den
ökade digitaliseringen avsevärt har påverkat utvecklingen av cyberhot. Ett exempel är utpressning mot stora
företag och offentliga institutioner med hjälp av ransomware affiliate-program, som gör det möjligt för en större
grupp brottslingar att hota med exempelvis DDoS-attacker. Onlineshoppingen har i sin tur lett till en kraftig
ökning av antalet onlinebedrägerier.
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessmentiocta-2021

Fonder
Esma: Uppdaterade Q&A för BMR om ESG-faktorer
Esma har publicerat uppdaterade frågor och svar för tillämpningen av Benchmarkförordningen om beaktande av
ESG-faktorer.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114_qas_on_bmr.pdf

Efama: Statistik om hållbara fonder
European Fund and Asset Management Association, Efama, har presenterat statistik om hur EU-länderna har
klassat sina fonder enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosureförordningen).
https://www.efama.org/sites/default/files/files/Market%20Insights%20Issue7%20ESG%20SFDR.pdf

Hållbarhet
IOSCO: Förtydligar behoven av bättre värderingstjänster för hållbarhet
Iosco arbetar med att få fram en global standard för hållbarhetsredovisning. Värderingstjänster för hållbarhet
spelar en fortsatt viktig roll i ramverket runt hållbar finans. Iosco har därför tagit fram ett antal
rekommendationer som gäller ESG-betyg. Rekommendationerna vänder sig till leverantörerna av tjänsterna,
användarna och ansvariga reglerare.
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS627.pdf
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Baselkommittén: Förslag till principer för hantering av klimatrelaterade risker
I en konsultation riktad till banker och tillsynsmyndigheter föreslår Baselkommittén 18 principer som ska
effektivisera styrning och kontroll av klimatrelaterade risker. Synpunkter på förslaget kan lämnas senast 16
februari 2022.
https://www.bis.org/bcbs/publ/d530.pdf

EFRAG: Presenterar deltagarna i arbetsgrupper för hållbarhetsrapportering
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) fick i maj 2021 i uppdrag av EU-kommissionen att
utforma standarder för hållbarhetsrapportering för att komplettera kommissionens förslag. Den 5 november
publicerade EFRAG deltagarna i de elva arbetsgrupper som bildats för att utarbeta standarderna.
https://www.efrag.org/News/Project-545/Appointed--Members-of-the-Expert-Working-Groups-to-provideinput-on-the-drafting-of-European-sustainability-reporting-standards

IFRS Foundation: Tillkännagivande av Sustainability Standards Board vid COP26
I samband med FN:s globala toppmöte COP26 om klimatförändringar tillkännagav IFRS Foundation bildandet
av International Sustainability Standards Board, ISSB. Vidare slås the Climate Disclosure Standards Board,
CDSB, och the Value Reporting Foundation,VRF, samman till en enhet. Dessutom publicerades förslaget
”prototype climate and general disclosure requirements” utformat av Technical Readiness Working Group
(TRWG).
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsbvrf-publication-of-prototypes/

Kapitaltäckning
EBA: Begränsad inverkan av NSFR på hur ädelmetallmarknaderna fungerar
Europeiska bankmyndigheten har publicerat en rapport om hur NSFR, det vill säga EU-kravet på tillräcklig
stabil finansiering, möjligen inverkar på ädelmetallmarknaderna. Rapporten syftar till att bedöma om det skulle
vara motiverat att minska kravet på NSFR för tillgångar som används för att tillhandahålla clearing- och
avvecklingstjänster eller för att finansiera transaktioner av ädelmetaller.
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1024251/
EBA%20Report%20on%20impact%20of%20NSFR%20on%20fuctioning%20of%20precious%20metals%20ma
rkets.pdf

EBA: Konsultation om maskinlärning för IRK-modeller
Europeiska Bankmyndigheten har publicerat ett diskussionspapper om maskinlärning som används i samband
med beräkning av kapitalkrav med IRK-modeller. Syftet med diskussionspappret är att sätta
tillsynsförväntningar på hur nya sofistikerade maskininlärningsmodeller kan samexistera med och följa reglerna
för IRK-modeller. Kommentarer på diskussionspapperet lämnas senast den 11 februari 2022.
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-machine-learning-internal-ratings-based-models

Konsument
EU-kommissionen: Översyn av EU-reglerna för bolån
EU:s regler om bolån gäller för konsumenter vid köp av bostadsfastigheter som används som säkerhet.
Kommissionen utvärdera hur man kan se till att konsumenterna får lättillgänglig relevant information, anpassa
reglerna till digitaliseringen samt främja möjligheterna till bolån i andra EU-länder. Kommissionen kan också
komma att undersöka om det går att stärka konsumentskyddet i händelse av ekonomiska störningar som covid19-krisen och hur man kan främja energieffektiva bolån. Konsultationen löper till och med 28 februari 2022.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13090-Bolan-oversyn-av-EUreglerna_sv

Värdepappersmarknad
ESMA: Clearing- och derivathandelskrav mot bakgrund av alternativa referensvärden
Esma har den 18 november publicerat förslag till ändringar i sina tekniska standarder beträffande clearing- och
derivathandelskrav mot bakgrund av övergången till alternativa referensvärden (benchmarks). De föreslagna
regelförändringarna har skickats till EU-kommissionen och föreslås träda i kraft så fort som möjligt.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-changes-scope-clearing-and-derivativetrading-obligations

ESMA: Konsultationer avseende resolution av central motpart
Esma har den 18 november publicerat sex konsultationer beträffande resolution av centrala motparter (CCP
Resolution Regime). Konsultationerna är öppna till och med 24 januari 2022 och Esma planerar att publicera
slutliga rapporter om konsultationerna under andra kvartalet 2022.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-public-consultations-ccp-resolution-regime

ESMA: Konsultation om riktlinjer för gemensamma förfaranden för översyn och utvärdering
Esma har den 18 november publicerat en konsultation beträffande riktlinjerna om gemensamma förfaranden och
metoder för översyns- och utvärderingsprocesser som gäller för behöriga tillsynsmyndigheter. Konsultationen är
öppen till och med den 18 februari 2022.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eba-consult-framework-supervisory-review-andevaluation-process

ESMA: Konsultation om centrala motparters investeringar i mycket likvida instrument
Esma har den 18 november publicerat en konsultation beträffande för- och nackdelar med att utöka av listan av
finansiella instrument som centrala motparter får handla med. Konsultationen är öppen till och med 24 januari
2022 och Esma planerar att publicera en slutlig rapport under våren 2022
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-ccp-investment-practices-highly-liquidfinancial-instruments

ESMA: Nya Q&As tillgängliga
Esma har den 19 november uppdaterat ett flertal Q&As om bl.a. Benchmarkförordningen, CSDR, Emir samt
investerarskyddsfrågor enligt Mifid 2 och Mifir.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-1

ESMA: Årlig rapport om Mar-sanktioner
Esma har den 23 november publicerat sin årliga rapport om Mar-sanktioner i medlemsstaterna.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-2020-annual-report-eu-market-abusesanctions

EU-kommissionen: Call for evidence avseende förenklade börsnoteringsregler för SMEs
Kommissionen har den 19 november publicerat en call for evidence beträffande förenklade börsnoteringsregler
för små och medelstora bolag. Initiativet är en del av åtgärd 2 i handlingsplanen för EU:s kapitalmarknadsunion,
CMU II. Synpunkter kan lämnas till kommissionen till och med den 11 februari 2022. Kommissionen planerar
att anta det kommande lagförslaget under tredje kvartalet 2022.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Rattsakt-om-borsnoteringattraktivare-kapitalmarknader-for-foretagen-i-EU-och-enklare-tillgang-till-kapital-for-sma-och-medelstoraforetag_sv
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Övrigt
EBA: Riktlinjer om auktorisation för kreditinstitut
EBA har publicerat riktlinjer om en gemensam bedömningsmetod för att bevilja auktorisation för kreditinstitut.
Riktlinjerna riktar sig till alla behöriga myndigheter i EU. De utgår från ett riskbaserat tillvägagångssätt,
understryker vikten av överensstämmelse med de tillsynsmetoder som tillämpas samt beaktar
proportionalitetsprincipen. Både traditionella och innovativa affärsmodeller beaktas, med intentionen att
riktlinjerna ska vara teknikneutrala.
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-guidance-how-grant-authorisation-credit-institution

EBA: Arbetsprogram för 2022
Europeiska bankmyndigheten har publicerat sitt arbetsprogram för 2022. Programmet innehåller strategiska
inom resolution, stresstester, datainsamling och bekämpning av penningtvätt. EBA har också två strategiska
prioriteringar som löper horisontellt: att arbeta fram verktyg för att mäta och hantera risker i miljö,
samhällsansvar och bolagsstyrning samt följa upp och hantera effekterna av covid-19.
https://www.eba.europa.eu/about-us/work-programme/current-work-programme

EMF: Hypostat 2021 publicerad
European Mortgage Federation, EMF, har publicerat sin årsbok för 2021. Den innehåller artiklar om
utvecklingen på bolånemarknaderna i Europa och beskrivning av utvecklingen i enskilda länder, samt statistik
över de europeiska bolånemarknaderna.
https://hypo.org/emf/publications/hypostat/

ECBC: Factbook 2021 om europeiska säkerställda obligationer
European Covered Bond Council, ECBC, har publicerat Fact Book för 2021. Rapporten innehåller statistik och
artiklar om utvecklingen på de europeiska marknaderna och i enskilda länder för säkerställda obligationer.
https://hypo.org/ecbc/publications/fact-book/

