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Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 
finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 
 
 
Bolagsrätt 
ECB/SSM: Guide för bättre lämplighetsbedömning av bankledningar 
ECB:s banktillsyn har publicerat en ny ”fit and proper”-bedömingsguide. Den nya guiden har tagits fram efter 
synpunkter från bland andra bankerna. Syftet med guiden är att öka transparensen och öka effektiviteten i 
processen att bedöma bankledningarnas lämplighet.  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fit_and_proper_guide_update202112~d66f230eca.e
n.pdf?2d820dbe2ae62cb3878f742224b0931a 
 
 
Brott  
EBA: Föreslår riktlinjer om att inleda kundförbindelse på distans  
EBA har publicerat en konsultation om ett utkast till riktlinjer om ingående av kundförhållande på distans. 
Förslaget har tagits fram på uppdrag av EU-kommissionen, som en del i genomförandet av Digital Finance 
Strategy, och ska ange riktlinjer för tillämpningen av AML/CFT-regler när kundförhållanden ingås på distans. 
Konsultationen löper till den 10 mars 2022.   
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-remote-customer-onboarding-guidelines  
 
 
Fonder   
EU-kommissionen: Förslag till ändringar i AIFMD och UCITS  
Den 25 november presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till förändringar i direktivet om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder (AIFMD) och direktivet om värdepappersfonder (UCITS-direktivet). Förslaget 
syftar till att adressera finansiella stabilitetsrisker bland annat genom att reglera långivande fonder och att 
harmonisera AIFMD och UCITS avseende delegering av verksamhet, likviditetshantering, rapportering och 
regleringen av förvaringsinstitut.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0721  
 
 
 
 
 
 

mailto:bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fit_and_proper_guide_update202112%7Ed66f230eca.en.pdf?2d820dbe2ae62cb3878f742224b0931a
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fit_and_proper_guide_update202112%7Ed66f230eca.en.pdf?2d820dbe2ae62cb3878f742224b0931a
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-remote-customer-onboarding-guidelines
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0721


 
 
 
EU-kommissionen: Förslag till ändringar i ELTIF 
Kommissionen har lagt ett förslag till förändringar i förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder 
(ELTIF). Förslaget syftar till att öka såväl antalet fonder som investeringarna i ELTIF:er som i dag är 
begränsade. Kommissionen har därför ringat in områden som den anser är lämpliga att adressera, dels på 
utbudssidan genom att öka möjliga tillgångsslag i en ELTIF, dels på efterfrågesidan genom att bland annat göra 
ELTIF tillgängliga för fler konsumenter. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0722  
 
Esma: Nya riktlinjer om benchmarks  
Esma har presenterat nya riktlinjer om metod, övervakningsfunktion och dokumentation enligt 
referensvärdesförordningen på svenska. 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma81-393-
288_guidelines_on_methodology_oversight_function_and_record_keeping_under_the_benchmarks_regulation_
sv.pdf  
 
Esma: Nya uppdaterade Q&A om tillämpningen av AIFMD 
Esma har presenterat nya uppdaterade frågor och svar om tillämpningen av AIFM-direktivet om investeringar i 
kryptotillgångar (sid 44). 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf  
 
Esma: Nya uppdaterade Q&A om tillämpningen av UCITS 
Esma har presenterat nya uppdaterade frågor och svar om tillämpningen av UCITS-direktivet angående 
emittentkoncentration (sid 10) och förhandsbesked för marknadsföring av nya andelsklasser vid 
gränsöverskridande marknadsföring (sid 38). 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34_43_392_qa_on_application_of_the_ucits_directiv
e.pdf  
 
 
Hållbarhet 
EU-kommissionen: Två förordningar kompletterar EU:s taxonomiförordning  
Kommissionen har beslutat om två delegerade förordningar som kompletterar EU:s taxonomiförordning och som 
utgör de första stegen i tillämpningen av taxonomin. Förordning (2021/2139) reglerar tekniska 
granskningskriterier för när en ekonomisk verksamhet ska anses bidra väsentligt till begränsningen av eller 
anpassningen till klimatförändringarna och när den ekonomiska verksamheten inte orsakar någon betydande 
skada för något av de andra miljömålen (även kallat DNSH efter engelskans "Do No Significant harm"). 
Förordningen (2021/2178) reglerar hur stora företag ska utforma sin hållbarhetsredovisning enligt 
bestämmelserna i årsredovisningslagen som genomför EU:s direktiv om icke-finansiell redovisning (även kallat 
NFRD efter engelskans "Non Financial Reporting Directive").  
Båda förordningarna träder i kraft innan årsskiftet och ska tillämpas från 2022. När det gäller förordningen om 
hållbarhetsredovisningarna gäller vissa övergångsbestämmelser och finansiella företag ska tillämpa den från 
2024.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:442:FULL&from=EN  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:443:FULL&from=EN   
 
 
Kapitaltäckning  
EBA: Ändrade tekniska standarder för kreditriskjusteringar 
EBA har publicerat utkast till tekniska standarder för kreditriskjusteringar av riskvikten för 
fallissemangsexponeringar enligt standardmetoden för kreditrisk. Denna förändring görs för att undvika att 
banker får incitament att inte sälja nödlidande lån. 
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes%C2%A0-amended-technical-standards-credit-risk-adjustments  
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Erhvervsministeriet: Höjning av den kontracykliska bufferten i Danmark  
Danska regeringen har beslutat höja den kontracykliska bufferten från 1 procent till 2 procent skriver danska 
Näringsdepartementet. Höjningen gäller från 31 december 2022. 
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/december/foroegelse-af-den-kontracykliske-kapitalbuffer-i-danmark/  
 
Norges Bank: Höjning av den kontracykliska bufferten i Norge  
Norges Banks kommitté för penningpolitik och finansiell stabilitet har beslutat höja den kontracykliska bufferten 
till 2 procent skriver Norges Bank. Höjningen gäller från 31 december 2022. 
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2021/2021-12-16-mkb/  
 
EBA: Uppdaterad rapport om CET1-instrument   
EBA har publicerat en uppdaterad lista över EU-bankers kärnprimärkapitalinstrument (CET1-instrument). Listan 
åtföljs av en uppdaterad CET1-rapport som innehåller information om de underliggande målen för den 
övervakning av kapitalbasinstrument som EBA utför.   
https://www.eba.europa.eu/eba-updates-monitoring-cet1-capital-instruments 
 
 
Redovisning  
EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 10 december 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/Endorsement  
 
 
Tillsyn  
ECB/SSM: Tillsynsprioriteringar och riskbedömningar de kommande åren   
ECB:s banktillsyn gjort en ingående bedömning av de viktigaste riskerna och sårbarheterna för de betydande 
institut som står under ECB:s direkta tillsyn, och utifrån det gjort strategiska prioriteringar för de kommande tre 
åren. Prioriteringarna handlar om att säkerställa att bankerna 1) är fortsatt sunda efter pandemin, 2) tar tillfället i 
akt att åtgärda strukturella svagheter genom effektiva digitaliseringsstrategier och förbättrad styrning, 3) bemöter 
framväxande risker, däribland klimat- och miljörelaterade risker, IT- och cyberrisker.  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2022~0f890c6b70.
sv.html 
 
 
Övrigt 
ECB: Kryptotillgångar gynnar inte samhället 
ECB:s direktionsledamot Fabio Panetta kritiserade i ett föredrag den 10 december kryptotillgångar för de 
"enorma mängder föroreningar och skador på miljön" de orsakar, liksom deras roll i kriminell finansiering och 
skatteundandragande. 
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211210~09b6887f8b.en.html  
 
FSB: Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation 2021 
I rapporten från Financial Stability Board analyseras finansiering som sker via banker och andra aktörer. I 
motsats till det senaste decenniets trend växte bankerna snabbare än icke-banker. 
https://www.fsb.org/2021/12/global-monitoring-report-on-non-bank-financial-intermediation-2021/  
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EBA: Förbättringar av EU-bankers solvens, lönsamhet och likviditet   
EBA har publicerat sin årliga riskutvärdering av det europeiska banksystemet, tillsammans med 2021-års EU-
övergripande transparenskartläggning. Den senare omfattar 120 banker i 25 EU/EEA-länder. Rapporterna visar 
att förbättringar av EU-bankernas solvens, lönsamhet och likviditet. Samtidigt konstateras också ökade operativa 
risker, främst i form av IT- och cyberrelaterade risker, vilket innebär att banker fortsatt behöver prioritera 
säkerhetsarbetet.  
https://www.eba.europa.eu/eba-risk-assessment-shows-improvements-eu-banks-solvency-profitability-and-
liquidity-asset-price  
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