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16 september 2021  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Brott 
FATF: Uppföljning av Islands åtgärder mot penningtvätt  

FATF utvärderade Island 2018 och konstaterade då brister i åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism. Sedan dess har Island varit föremål för en skärpt uppföljningsprocess, och regelbundet återrapporterat 

till FATF om de åtgärder som vidtagits. I en ny utvärdering konstaterar FATF nu att Island till stora delar 

uppfyller kraven i FATF:s rekommendationer. Landet fortsätter dock att omfattas av FATF:s skärpta 

uppföljningsprocess.  

https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-iceland-2021.html  

 

 

Krishantering 

EBA: Utkast till uppdaterade standarder om rapportering av resolutionsplanering  

EBA har tagit fram ett utkast till uppdaterade tekniska standarder om resolutionsplanering med mindre ändringar 

som innebär anpassningar till BRRD. Ändringarna ska användas från och med den 31 december 2021.  

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-amended-technical-standards-resolution-planning-reporting  

 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 31 augusti en uppdaterad tidplan för 

EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och 

uttalanden blir gällande inom EU. 

https://www.efrag.org/News/Public-306/EFRAG-Endorsement-Status-Report---

Update?AspxAutoDetectCookieSupport=1&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_mediu

m=email&utm_source=apsis-anp-3 
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Värdepapper 

ESMA: Lämplighetsprövning av ledningen hos leverantörer av datarapporteringstjänster 

ESMA har den 24 augusti 2021 publicerat en konsultation till draft RTS till MiFIR avseende 

lämplighetsprövningar för personer i ledningsorgan hos leverantörer av datarapporteringstjänster. Svar ska vara 

inne senast den 24 september 2021. ESMA färdigställer och skickar draft RTS till kommissionen under första 

kvartalet 2022. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-suitability-assessments-drsp-management-

body-members  

 

ESMA: Praktisk guide till öppenhetsdirektivets flaggningsregler 

ESMA har den 1 september 2021 publicerat en praktisk guide till öppenhetsdirektivets flaggningsregler som 

summerar medlemsstaternas huvudregler och praxis beträffande flaggning av större andelar i företag. 

https://www.esma.europa.eu/document/practical-guide-notifications-major-holdings-under-transparency-

directive  

 

EU-kommissionen: PRIIPS; Delegated Regulation, KID 

Kommissionen har den 7 september 2021 antagit en delegerad förordning som inför ändringar i RTS:en till den 

delegerade förordningen (EU) 2017/653 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade 

investeringsprodukter. Den nya delegerade förordningen inför ändringar avseende bland annat presentation av 

avgifter och information om tidigare resultat. Den ska gälla från och med 1 juli 2022. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)6325&lang=en   

 

 

Övrigt 

EBA: Rapport om bankernas finansieringsplaner   
EBA har publicerat en rapport som bland annat visar att bankernas finansieringsplaner gradvis kommer att återgå 

till samma sammansättning som före pandemin senast 2023.   

https://www.eba.europa.eu/eba%E2%80%99s-study-shows-eu-banks%E2%80%99-funding-plans-are-poised-

gradually-return-pre-pandemic-funding  
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