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Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 
finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 
 
 
Betalningar 
EBA: Rapport om uppgifter från PSP   
EBA har publicerat en rapport om uppgifter från PSP om deras beredskap att tillämpa SCA för delmängden 
betalningstransaktioner om är kortbaserade e-handelstransaktioner.  
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-report-data-provided-psps-their-readiness-apply-strong-customer-
authentication-e  
 
 
Bolagsstyrning 
ECB: Konsultation gällande vägledning om lämplighetsprövning  
Europeiska centralbanken (ECB) har inlett en konsultation om utkastet till en reviderad och mer omfattande 
version av sin vägledning för lämplighetsprövning av ledande personer i företag (”fit and proper”), samt ett nytt 
frågeformulär. Ändringarna syftar till att höja ribban, öka transparensen och förbättra kvaliteten och 
effektiviteten lämplighetsprövningarna. Nytt är bland annat att kunskap och erfarenhet av hållbarhetsfrågor 
kommer att vägas in i bedömningarna. Konsultationen pågår till 2 augusti 2021.  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/fap_guide_and_questionnaire.en.ht
ml 
 
 
Dataskydd 
EDPB: Ny rekommendation om skyddsåtgärder vid överföring av uppgifter till tredje land 
Europeiska dataskyddsmyndigheten (EDPB) har godkänt den slutliga versionen av sin rekommendation om 
skyddsåtgärder med anledning av Schrems II. Rekommendationen antogs i november 2020 och har därefter varit 
ute på konsultation. Rekommendationens syfte är att hjälpa personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 
när dessa gör överföringar till tredje land och vad dessa då ska uppfylla när det gäller lämpliga skyddsåtgärder 
för att säkerställa att registrerade får ett tillräckligt skydd på samma nivå som GDPR ger inom Europa.  
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-final-version-recommendations-supplementary-measures-
letter-eu_en  
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Hållbarhet 
ECB: Bedöma klimatrisker med ofullständiga data   
Frank Elderson, ledamot av ECB: s direktion och vice ordförande för ECB: s tillsynsnämnd, har hållit ett tal om 
att de tillsynsansvariga måste hålla bankerna ansvariga för hur de hanterar och offentliggör klimatrelaterade 
risker för att säkerställa att det finansiella systemet förblir stabilt. Han säger att de flesta banker inte uppfyller 
förväntningarna. Klimatdatan som finns är inte perfekt men bankerna kan använda befintliga verktyg för att 
hantera riskerna.  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2021/html/ssm.sp210616~a39a86eeb2.en.html  
 
EU-kommissionen: Presenterar en taxonomikompass   
Europeiska kommissionen har tagit fram en så kallad taxonomikompass, ett onlineverktyg för att ge en visuell 
presentation av innehållet i EU:s taxonomi. Onlineverktyget hjälper till att navigera genom EU:s taxonomi, 
kontrollera vilka aktiviteter som ingår för varje mål och visa enligt kriterierna.  
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-
taxonomy/?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=dc34010db
a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-
dc34010dba-80168167&mc_cid=dc34010dba&mc_eid=054efc5889 
 
Finans Danmark: Hållbarhetsrapport för finansiella sektorn   
Danska bankföreningen har publicerat sin första hållbarhetsrapport. Många finansinstitut har integrerat 
hållbarhet i sin affärsstrategi, riskhantering och rådgivningstjänster, och de introducerar hållbara lån och 
investeringsprodukter för sina kunder.  
https://financedenmark.dk/news/2021/danish-financial-sector-has-launched-its-first-sustainability-report/  
 
 
Kapitaltäckning 
SRB: Dialog med branschen om uppdaterad MREL-policy  
Den 14 juni höll EU:s gemensamma resolutionsnämnd (SRB) den 12:e branschdialogen. Företrädare från 
bankföreningar på EU-nivå och nationell nivå från bankunionens deltagande medlemsstater, företrädare för 
nationella resolutionsmyndigheter, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska centralbanken 
deltar. Presentationerna av bland annat SRB:s uppdaterade MREL-policy för 2021 finns att ladda ned.  
https://srb.europa.eu/en/node/1359  
 
 
Konsument 
EU-kommissionen: Översyn av direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänser (DMFSD)  
EU-kommissionen har publicerat en färdplan inför en eventuell revidering av direktivet om distansförsäljning av 
finansiella tjänster till konsumenter, DMFSD. Reglerna, som berör försäljning via telefon, e-post och internet, 
harmoniserar EU-ländernas relevanta konsumentskyddsbestämmelser. Sista datum för synpunkter på färdplanen 
är den 25 juni.  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13048-Distance-marketing-of-consumer-
financial-services-review-of-EU-rules_sv 
 
 
Krishantering 
ESRB: Analytiskt ramverk för att kvantifiera bankfallissemang   
European Systemic Risk Board (ESRB) har publicerat en rapport med ett analytiskt ramverk för att kvantifiera 
påverkan av bankfallissemang på den reala ekonomin. Ddiskussion pågår just nu om genomförandet av PIA 
(Public Interest Assessment). 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/wp/esrb.wp122~a6bcceb7eb.en.pdf?8b156cf83c405df361f02449a7fbcec5   
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