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11 maj 2021  
 
 
 
 
Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 
finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 
 
 
Hållbarhet 
EU-kommissionen: Uppdatering av regler om icke-finansiell rapportering  
Kommissionen har publicerat förslag till ändring av direktivet om icke-finansiell rapportering för att se till att 
investerare, civilsamhället och andra intressenter har tillgång till den information de behöver. Konsultationen 
löper till den 28 juni.  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-
Reporting-Directive  
 
ECB/SSM: Bankernas bidrag till ett klimatneutralt Europa  
Frank Elderson, vice-ordförande för tillsynsnämnden och ledamot av ECB:s direktion, nämnde i ett tal olika sätt 
som ECB kan ställa krav på bankerna att ta hänsyn till klimatförändringar. ECB har redan börjat arbeta med att 
integrera klimatrelaterade risker i sin årliga översyn- och utvärderingsprocess (SREP).  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2021/html/ssm.sp210429~dd7665b2d2.en.html  
 
 
Kapitaltäckning 
ECB/SSM: Andrea Enria om genomförandet av Basel 4   
Europeiska lagstiftare bör inte introducera några kreativa sätt att införa golvet för riskvägda tillgångar för de 
företag som använder interna metoder (”output floor”) och menar att ”the parallell stack approach” inte är i linje 
med internationella standarder och att det skulle göra det svårare att jämföra kapitalnivåer mellan banker och 
länder.  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2021/html/ssm.sp210503~1672b8b1f0.en.html  
 
 
Konsument 
EBA: Rapport om tillsynsmyndigheter och wallraffande (mystery shopping)  
EBA publicerar en rapport om tillvägagångssätt, erfarenheter och insikter från nationella tillsynsmyndigheter 
som använt sig av metoden för att få större insikter i hur regler tillämpas i praktiken av finansiella institut. 
Rapporten beskriver mystery shopping rörande konsumentkrediter, bolån, betaltjänster m.m. under perioden 
2015 – 2020.  
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/consumer-protection-and-financial-innovation/european-
banking-authority-publishes-report-mystery-shopping-activities-national-authorities 
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Krishantering 
SRB: Ny vägledning om likviditet och finansiering i resolution   
Den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) har gett ut en ny vägledning om likviditet och finansiering i 
resolution. Banker kommer sannolikt att möta likviditetsstress i resolution på grund av marknadsaktörernas 
ovilja att tillhandahålla finansiering till en bank i kris. Trots det måste bankerna fortsätta att uppfylla sina 
skyldigheter när de förfaller under de olika resolutionsfaserna.  
https://srb.europa.eu/en/node/1250 
 
 
Tillsyn 
EBA: Ny rättelse av taxonomipaketet om rapporeringsramverket 3.0 
Europeiska Bankmyndigheten har publicerat ett erratum av det tekniska paketet om rapporteringsramen 3.0 fas 
2. Framework 3.0 förväntas bli tillämpat från och med den 30 april 2021. EBA:s rapporteringsramverk är 
grunden för Finansinspektionens tillsynsrapportering.  
https://www.eba.europa.eu/eba-releases-new-erratum-erratum-2-taxonomy-package-reporting-framework-30-
phase-2 
 
EBA: Förslag till tekniska standarder för likviditetsrapportering  
Europeiska Bankmyndigheten föreslår i en konsultation tekniska standarder om tillsynsrapportering med 
avseende på ytterligare likviditetsövervakningsstatistik (ALMM). I enlighet med mandatet i den reviderade 
tillsynförordningen (CRR2) föreslår EBA att man inför vissa proportionalitetsöverväganden i ALMM-
rapporteringen för små och icke-komplexa institut. Ytterligare ändringar av mallarna införs i syfte att 
effektivisera rapporteringskraven.  
https://www.eba.europa.eu/european-banking-authority-launches-public-consultation-enhance-proportionality-
liquidity-reporting 
 
 
Värdepapper 
ESMA: Q&A om prospekt  
ESMA har den 5 maj 2021 publicerat uppdaterade Q & A om prospekt. 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf  
 
ESMA: Årlig beräkning av tröskelvärden för obligationer  
ESMA har den 30 april 2021 publicerat årlig beräkning av likviditet avseende obligationer, vilket behövs för att 
uppfylla transparenskrav enligt MiFIR 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-new-bond-liquidity-data-available-1  
 
ESMA: Beräkning av tröskelvärden avseende SI 
ESMA har den 30 april 2021 publicerat data som behövs för att beräkna skyldighet att anmäla verksamhet som 
systematisk internhandlare enligt MiFID II/MiFIR. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-data-systematic-internaliser-calculations-
equity-equity-0  
 
 
Övrigt 
EBA: Diskussion om datamallar för dåliga krediter  
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har som ett led i översynen av datamallarna för dåliga krediter, NPL, 
publicerat ett diskussionsunderlag. Konsultationen pågår till och med den 31 augusti 2021.  
https://www.eba.europa.eu/eba-launches-discussion-npl-data-templates  
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EBA: Förslag till tekniska standarder om LGD-värden för fast egendom  
Europeiska Bankmyndigheten föreslår i en konsultation tekniska standarder som ska specificera hur man 
identifierar lämpliga riskvikter och villkor vid bedömning av minsta LGD-värde för exponeringar som är säkrade 
med fast egendom. Konsultationen ska vara besvarad senast den 29 juli.   
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-draft-technical-standards-specifying-how-identify-appropriate-risk-
weights-and  
 
EU-parlamentet: Utkast till årsrapport om Bankunionen 2020  
Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON) har publicerat ett utkast till rapport som lyfter 
fram behovet av ökat samarbete mellan SSM och SRB, en övergång från pandemilättnader till verktyg för 
återhämtningsstöd och ökade investeringar i digitalisering.  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-
658703_EN.pdf?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=ad490
04629-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-
ad49004629-80168167&mc_cid=ad49004629&mc_eid=054efc5889  
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