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Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 
finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 
 
Brott  
Europol: EU-gemensam Operation Oscar jagar sanktionerade tillgångar 
Europol har, tillsammans med EU:s medlemsstater, Eurojust och Frontex, inlett Operation Oscar för att stödja 
finansiella utredningar hos EU:s medlemsstater som riktar in sig på kriminella tillgångar som ägs av individer 
och juridiska personer som sanktionerats i samband med den ryska invasionen av Ukraina.  
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/eu-wide-operation-targeting-criminal-assets-in-
relation-to-russian-invasion-of-ukraine  

 
FATF: Rapport om effektiviteten i åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
I en rapport konstaterar FATF att många länder fortfarande står inför betydande utmaningar när det gäller att 
vidta effektiva åtgärder för att hantera nationella risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. 
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/effectiveness-compliance-standards.html  

 
 
Värdepappersmarknad 
ESMA: svar på KOMs konsultation om clearing 
Esma har den 5 april 2022 publicerat sitt svar på EU-kommissionens riktade konsultation om översyn av clearing 
i EU. I sitt svar fokuserar Esma bland annat på attraktionskraften för den europeiska kapitalmarknaden och 
behovet av att minska det europeiska beroendet av clearinghus i UK. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-responds-european-commission-consultation-emir-
review 
 

ESMA: Kompletterande transparensberäkningar aktier och aktieliknande instrument 
Esma har den 8 april 2022 publicerat kompletterande transparensberäkningar för aktier och aktieliknande 
finansiella instrument. De nya transparensberäkningarna gäller från och med 13 april 2022. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-complementary-annual-transparency-
calculations 

 

 



 

 

 

ESAs: Joint risk assessment report for 2022 
ESAs (Esma, Eiopa och EBA) har den 13 april 2022 publicerat årets första gemensamma rapport för risker och 
svagheter för de europeiska finansiella marknaderna 2022. Rapporten fokuserar bland annat på ökade miljö- och 
cyberrelaterade risker. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-see-recovery-stalling-amid-existing-and-new-risks 
 

ESAs: Joint annual report for 2021 
ESAs (Esma, Eiopa och EBA) har den 19 april publicerat sin rapport för det gemensamma arbete som utfördes 
under året 2021. Det gemensamma arbetet under 2021 fokuserade bland annat på hållbarhet, digital finance, 
konsumentskydd och värdepapperisering. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-joint-annual-report-2021 

 
 
Övrigt 
EU-kommissionen: Årlig rapport om europeisk finansiell stabilitet och integration 2022 
Under 2021 minskade de finansiella stabilitetsriskerna något men nivån var fortsatt förhöjd. Politiska åtgärder 
hade en stabiliserande effekt, men flera sårbarheter kvarstår, såsom höga nivåer av företagsskulder, ökande 
statsskulder och snabbt stigande fastighetspriser. Hur sårbarheterna kommer att utvecklas beror till stor del på 
utsikterna för tillväxt, inflation och räntor. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-financial-stability-and-integration-review-2022_en.pdf  

EBA: Begränsad påverkan på EU-banker från den ryska invasionen av Ukraina 
Europeiska bankmyndigheten har publicerat Risk Dashboard för fjärde kvartalet 2021. En specialfunktion 
belyser den potentiella effekten från den ryska invasionen av Ukraina på banksektorn inom EU/EES. Baserat på 
EBA:s initiala bedömning är direkta exponeringar mot Ryssland, Vitryssland och Ukraina begränsade.  
https://www.eba.europa.eu/eba-risk-dashboard-indicates-limited-direct-impact-eu-banks-russian-invasion-
ukraine-also-points  

 
EBA: Undersökning om stödfaktorn för utlåning till infrastrukturprojekt 
Europeiska bankmyndigheten genomför en undersökning om bankers erfarenhet av tillämpningen av den 
stödfaktor för infrastruktur som följer av artikel 501a i tillsynsförordningen (CRR). Förutom att titta på hur 
bestämmelsen tillämpas av bankerna syftar undersökningen även till att samla in information om utlåning till 
infrastrukturprojekt oavsett om banken är specialiserad på sådana lån eller inte. Undersökningen pågår till den 27 
maj 2022. 
https://www.eba.europa.eu/eba-launches-survey-banks-application-infrastructure-supporting-factor  

 
ECB: Pandemin försämrade inte den finansiella integrationen i euroområdet 
En rapport från ECB visar att en kombinerad finans- och penningpolitisk gjorde att den finansiella integrationen 
inte försämrades under pandemin. Enligt rapporten är en robust finansiell integration avgörande för 
euroområdets ekonomi och finanssektor. Rapporten pekar även på att EU:s aktiemarknader behöver främjas 
ytterligare för att finansiera gröna och digitala omvandlingar. 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220406~6c12fc5103.en.html  
 

EBA: ESA publicerar gemensam årsrapport 
Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) – EBA, EIOPA och ESMA – har 
publicerat sin årsrapport för 2021, som ger en detaljerad redogörelse för det gemensamma arbete som slutförts 
under det senaste året. 
https://www.eba.europa.eu/esas-publish-joint-annual-report-2021  

 

 


