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5 november 2020  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Brott 
Regeringen: Penningtvätt och terrorismfinansiering på Ecofins möte  

EU:s finansministrar (Ecofin) ska ta ställning till de reformer som EU-kommissionen föreslår i sin handlingsplan 

för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Reformerna handlar bland annat om att göra om delar 

av fjärde penningtvättsdirektivet till en förordning och förstärka tillsynen inom EU genom antingen en ny eller 

befintlig myndighet. Ministerrådet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram ett förslag på hur finanspolisen 

i medlemsländerna bättre kan samordna sig och ge stöd till varandra. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/penningtvatt-och-terrorismfinansiering-pa-eus-finansministermote/    
 

 

Fonder 
EU-kommissionen: Öppen konsultation om översyn av AIFMD 

Kommissionen har publicerat den första konsultationen gällande översynen av direktiv 2011/61/EU om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD). Konsultationen innehåller i sin längre version 102 frågor 

som berör följande områden: (1) regelverkets funktion, tillämpningsområde och auktorisationskrav, (2) 

investerarskydd, (3) förhållande till tredje land, (4) finansiell stabilitet, (5) investeringar i privata bolag, (6) 

hållbarhet, och (7) övrigt. Sista svarsdag är den 29 januari 2021.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Alternative-Investment-Fund-

Managers-review-of-EU-rules/public-consultation  

 

 

Hållbarhet 

Danska regeringen: Uttalar stöd för det internationella hållbarhetsinitiativet för finansaktörer 

Task force for non financial disclosure (TCFD) är ett internationellt initiativ som tagits fram av globala 

finansaktörer. TCFD består av ett antal rekommendationer som bland annat handlar om att finansaktörer ska bli 

mer transparenta angående de klimatrelaterade risker och möjligheter som påverkar deras verksamhet. Sedan 

tidigare har ett antal andra stater uttalat sitt stöd för rekommendationerna. Dessa är Belgien, Kanada, Frankrike, 

Chile, Japan och Sverige.   

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/denmark-to-promote-shift-from-black-to-green-investments-announcing-

support-for-the-task-force-on-climate-related-financial-disclosures?publisherId=9426318&releaseId=13602712  
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EBA: Konsultation om hantering av hållbarhetsrisker  

EBA har publicerat ett diskussionspapper om hantering av ESG-risker (Environmental, Social and Governance) 

som innehåller ett heltäckande förslag om hur ESG-faktorer och ESG-risker kan inkorporeras i de regelverks- 

och tillsynsmässiga ramverken som omfattar banker. Fokus riktas mot de ESG-risker banken blir utsatt för 

genom sina motparter, och EBA redogör för behovet av att ESG-risker omfattas av bankens interna åtgärder för 

intern styrning och kontroll.  

https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-incorporate-esg-risks-governance-risk-management-and-

supervision-credit    

 

 

Konsument 

EBA: Rapport om tillämpningen av riktlinjer om produktgodkännande av bankprodukter för 

konsumenter  

EBA har för andra gången undersökt hur riktlinjerna om produktgodkännande av bankprodukter för konsumenter 

tillämpas. Rapporten är baserad på undersökningar av 78 institut i 12 medlemsländer och EBA konstaterar att det 

finns många goda exempel att ta del av. Precis som i den tidigare undersökningen på området visar dock 

rapporten att många banker inte i tillräckligt hög grad beaktar konsumenternas behov och att det finns skäl för 

fortsatt uppföljning.  

https://eba.europa.eu/eba-encourages-financial-institutions-put-required-focus-consumers%E2%80%99-

interests-when-applying-product    

 

 

Värdepapper 

ESMA: Tekniska standards enligt MAR 

ESMA har den 29 oktober 2020 publicerat förslag till två tekniska standards enligt MAR avseende 

likviditetskontrakt och insiderförteckningar för små och medelstora bolag (SME).  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3581_final_report_on_sme_gms_rts-

its_under_mar_0.pdf  

 

ESMA: Yttrande om handelsskyldighet för aktier efter Brexit 

ESMA har den 26 oktober 2020 publicerat ett yttrande om tillämpningen av handelsskyldighet för aktier enligt 

MiFIR efter Brexit.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-155-

7782_statement_brexit_share_trading_obligation_q42020.pdf   

 

EU-kommissionen: Uppskjuten tillämpning av CSDR 

EU-kommissionen har den 23 oktober antagit en delegerad akt som skjuter upp tillämpningen av den så kallad 

settlement discipline enligt CSDR från 1 februari 2021 till 1 februari 2022.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EN/C-2020-7186-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF   

 

EU-kommissionen: Uppskjuten tillämpning avseende nivå 2 till SFTR 

EU-kommissionen har skrivit till de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESAs) vad gäller tillämpning av 

förordningen om upplysningskrav (SFTR) med tillhörande nivå 2. Enligt kommissionen ska förordningen 

tillämpas per 10 mars 2021, men nivå 2-reglerna kommer bli tillämpliga på ett senare stadium.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/eba_bs_2020_633_letter_to_the_esas_on_sfdr.pdf   

 

ESMA: Konsultation om CCP  

ESMA har den 23 oktober 2020 publicerat en konsultation om tekniska standards till EMIR avseende bland 

annat vilka ytterligare aktiviteter som en central motpart (CCP) kan ägna sig åt. Svar ska vara inne den 16 

november 2020.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-standards-ccp-activities-and-model-

amendments  
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