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30 september 2021  
 
 
 
 
Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 
finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 
 
 
Fonder   
ESMA: Riktlinjer för metodik, övervakning och journalföring enligt BMR 
Esma har publicerat en rapport om riktlinjerna för metodik, övervakning och journalföring enligt EU:s 
förordning om referensvärden (benchmarkförordningen, BMR). Riktlinjerna syftar till att ge 
finansmarknadsaktörer och myndigheter vägledning om tillämpningen av kraven för beräkningsmetod och 
tillhörande krav på journalföring och övervakning. 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma81-393-239_final_report_-
_guidelines_on_methodology_oversight_function_and_record_keeping_under_the_benchmarks_regulation.pdf  
 
ESMA: Halvårsrapport om trender, risker och sårbarheter 
Esma publicerade i början av månaden sin halvårsrapport om trender, risker och sårbarheter (TRV) på de 
finansiella marknaderna. Här kan man skönja ett ökat risktagande genom större inflöden i aktiefonder, sämre 
kreditbetyg för obligationsfonder och investeringar med längre löptid och att investeringsfonderna med några 
undantag håller en lägre nivå av likvida medel efter covid-19.  
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-1842_trv2-2021.pdf  
 
 
Hållbarhet 
Rådet för finansiell rapportering: Yttrande om normgivning avseende hållbarhetsrapportering      
Rådet för finansiell rapportering publicerade den 15 september sitt yttrande avseende EFRAG:s konsultation 
gällande processen för normgivning avseende hållbarhetsrapportering. I sitt yttrande tar rådet bland annat upp 
vikten av att normgivningen gällande hållbarhetsrapportering bör vara global samt att kraven från olika 
normgivare bör vara konsistenta med varandra.   
http://www.radetforfinansiellrapportering.se/userfiles/archive/258/2021/efrag_due_process_procedures_for_eu_s
ust_reporting_standard_-_setting.pdf 
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Värdepappersmarknad 
ESMA: Årsplan för 2022 
ESMA har den 28 september 2021 publicerat sin årsplan för 2022. Fokusområden är: utövande av befogenheter 
för övervakning av referensvärden, datatjänstleverantörer och centrala motparter; bidragande till EU:s 
utvecklande av kapitalmarknadsunionen, en hållbar finansmarknad och innovation; samt sammanfallande av 
övervakande respektive regulatoriskt arbete inom EU. Därutöver ska ESMA fortsätta fokusera på Brexits effekt 
på EU och den globala finansmarknaden. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-focus-supervision-sustainability-digitalisation-and-
capital-markets-union   
 
ESMA: Konsultation om bästa utförande av order enligt MiFID II 
ESMA har den 24 september 2021 publicerat en konsultation för förslag till reviderade regler om bästa utförande 
av order enligt MiFID II och tillhörande akter, exempelvis RTS 27 och RTS 28. Konsultationens syfte är att 
identifiera tillkortakommanden som uppenbarats. Konsultationens resultat kommer inte att leda till direkta 
justeringar i akterna, men kan komma att läggas till grund för kommissionens fortsatta arbete med regleringen. 
Konsultationen ska besvaras senast den 23 december 2021. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-proposals-review-mifid-ii-best-execution-
reporting-regime  
 
ESMA: Konsultation om översyn av blankningsförordningen 
ESMA har den 24 september 2021 publicerat en konsultation för översyn av blankningsförordningen. ESMA 
förklarar att COVID-19-pandemin och den höga volatiliteten på den amerikanska marknaden i samband med 
GameStop- och AMC-hysterin, har föranlett ett behov av en översyn av reglerna i blankningsförordningen. 
Konsultationens resultat ska vara ESMA till hjälp i översynen av blankningsförordningen samt föreslå 
förbättringsåtgärder till de brister som blottats i förordningen sedan den trädde i kraft. Konsultationen ska 
besvaras senast den 19 november 2021. Slutlig rapport kan väntas i slutet av första kvartalet 2022. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-review-short-selling-regulation  
 
ESMA: Rekommenderar EU-kommissionen att fördröja CSDR:s ersättningsköpsregler 
ESMA har den 24 september 2021 publicerat en rekommendation till EU-kommissionen om att fördröja 
ikraftträdandet av CSDR:s ersättningsköpsregler (buy-in rules) som är planerade att gälla från och med 1 februari 
2022. Fördröjningen rekommenderas på grund av dels bristande klarhet i några av de öppna frågorna som är 
nödvändiga för implementeringen av ersättningsköpsreglerna, dels ovissheten om huruvida kommissionens 
planerade översyn av CSDR kommer innefatta tillägg till det tvingande regelverket över ersättningsköp. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-european-commission-delay-buy-in-
rules  
 
EU-kommissionen: Delegerad förordning om blankningsförordningen 
EU-kommissionen har den 27 september 2021 publicerat en delegerad förordning om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 (blankningsförordningen) vad gäller anpassning av 
det relevanta tröskelvärdet för anmälan av betydande korta nettopositioner i aktier. Genom denna delegerade 
förordning ändras artikel 5.2 i blankningsförordningen genom att tröskelvärdet för anmälan till behöriga 
myndigheter av betydande korta nettopositioner i aktier fastställs till 0,1 procent av emitterat aktiekapital i det 
berörda företaget och varje steg om 0,1 procent därutöver. 
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)6815&lang=sv  
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Övrigt 
EBA: Snabb tillväxt av användandet av digitala plattformar i bank- och betalasektorerna  
I en rapport konstaterar Europeiska bankmyndigheten att användandet av digitala plattformar inom bank och 
betalning i EU ökar fort, vilket skapar möjligheter för både företag och konsumenter. Det medför också 
beroenden mellan finansiella och icke-finansiella företag. För tillsynsmyndigheterna är det en utmaning att följa 
och övervaka utvecklingen. EBA avser därför att stärka den tillsynsmässiga kapaciteten för att säkerställa att 
risker identifieras och hanteras.  
https://www.eba.europa.eu/eba-sees-rapid-growth-use-digital-platforms-eu%E2%80%99s-banking-and-
payments-sector-and-identifies-steps  
 
EBA: Riktlinjer om stora exponeringar 
Europeiska bankmyndigheten har publicerat riktlinjer med kriterier för bedömning av undantagsfall när ett 
institut överskrider gränserna för stora exponeringar. Riktlinjerna syftar till att ge stöd till tillsynsmyndigheterna 
och att tillse att reglerna tillämpas på ett harmoniserat sätt inom EU.  
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-large-exposures-breaches-and-
time-and-measures-return-compliance  
 
Finans Danmark: Bankernas intjäning ligger fortfarande efter övriga storföretag  
De största bank- och bolånekoncernerna i Danmark gjorde en samlad vinst om 17,4 miljarder danska kronor 
första halvåret 2021, skriver Finans Danmark. Bankernas intjäning är fortsatt lägre än övriga företag i C25 (de 25 
största börsbolagen), och avståndet till andra företag ökar. 
https://finansdanmark.dk/nyheder/2021/bankernes-indtjening-halter-fortsat-efter-det-oevrige-erhvervsliv/  
 
EBA: Lanserar 2021 års EU-övergripande transparenskartläggning  
EBA har lanserat årets EU-övergripande transparenskartläggning som görs i syfte att hitta risker och sårbarheter 
samt stärka marknadens disciplin. Kartläggningen omfattar 120 banker och mer än 2 miljoner datapunkter 
kommer att hämtas in. Uppgifterna hämtas från bankernas rapporteringar till nationella tillsynsmyndigheter och 
innebär inget extra rapporteringskrav. Resultatet kommer att publiceras i början av december. Kartläggningen 
har gjorts regelbundet sedan 2011.  
https://www.eba.europa.eu/eba-launches-2021-eu-wide-transparency-exercise  
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