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Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 
finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 
 
Datasäkerhet 
ESRB: Rekommendation och rapport om cyberrisk   
ESRB rekommenderar att ett paneuropeiskt ramverk för samordning av cyberincidenter (eng. pan-European 
systemic cyber incident coordination framework, EU-SCICF) upprättas och att en makrotillsynsstrategi tas fram 
för att minska risker som härrör från cyberincidenter.   
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2022/html/esrb.pr.220127~f1548f677e.en.html 
 
 
Hållbarhet 
EU-kommissionen: Förtydligande i delegerade akten till artikel 8 i taxonomiförordningen    
EU-kommissionen har publicerat en ny Q&A innehållande tolkning av vissa bestämmelser i den delegerade 
akten till artikel 8 i taxonomiförordningen. Dokumentet är en komplettering till den Q&A som EU-
kommissionen presenterade i december 2021.  
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq-part-
2_en?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 
 
 
Kapitaltäckning  
Baselkommittén: Kritisk till avsteg från Basel 3  
Baselkommitténs ordförande, Pablo Hernández de Cos, uttrycker sig i ett tal kritisk till att det på EU-nivå görs 
avsteg från Basel-regelverket. Han säger ”Även om jag välkomnar "single stack"- i EU-kommissionens förslag, 
noterar jag att förslaget också innebär en rad tillfälliga justeringar för bostadsfastigheter, företag utan rating och 
derivatexponeringar. Dessa justeringar bör undvikas eftersom de enligt min uppfattning utgör en avvikelse från 
Basel 3, är ogrundade av försiktighetsskäl eller finansiell stabilitet och kan utlösa en "race-to-the-bottom".  
https://www.bis.org/speeches/sp220208.htm 
 
ECB: Banker ska hålla marginellt mer kapital 2022   
Europeiska centralbanken har publicerat resultaten av sin årliga utvärdering (eng. Supervisory Review and 
Evaluation Process, SREP) för 2021. Resultaten tyder på att betydande institut har upprätthållit solida kapital- 
och likviditetspositioner, de flesta banker med kapitalnivåer över de som bestäms av kapitalkrav och riktlinjer. 
Bankernas resultat är i stort sett stabila.   
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220210~6455538b07.en.html 
 
 
 



 

 

 
ECB: Inga förlängda lättnader för banker i pelare 2-vägledning  
Europeiska centralbanken ser inget behov av att tillåta banker att verka under den kapitalnivå som definieras av 
pelare 2-vägledningen efter december 2022, och inte heller att förlänga tillsynsåtgärden efter mars 2022 som 
tillåter dem att undanta centralbanksexponeringar från sin bruttosoliditet.    
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220210_1~ea3dd0cd51.en.html 
  
 
Redovisning  
EFRAG: Presenterar en uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU   
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 1 februari 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  
 
 
Värdepappersmarknad 
Esma: Konsultation om lämplighetsbedömning enligt Mifid 2 
Esma har den 27 januari 2022 publicerat en konsultation avseende Esma:s riktlinjer till lämplighetsbedömningar 
enligt Mifid 2. Konsultationen görs mot bakgrund av ändrade regler beträffande hållbarhet. Konsultationen är 
öppen till och med den 27 april 2022. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-review-mifid-ii-suitability-guidelines 
 

Esma: Konsultation om motverkande av procykliska effekter på marginalsäkerheter enligt Emir 
Esma har den 27 januari 2022 publicerat en konsultation avseende RTS 153/2013 om krav på centrala motparter. 
Konsultationen görs för att harmonisera centrala motparters åtgärder för att motverka procykliska effekter 
kopplade till marginalsäkerheter enligt Emir. Konsultationen är öppen till och med den 31 mars 2022. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-ccp-anti-procyclicality-measures 
 

Esma: Konsultation om Trading Venue perimeter 
Esma har den 28 januari 2022 publicerat en konsultation om gränsdragningen vad som ska anses vara en 
marknadsplats enligt Mifid 2, inkl. definitionen av multilateralt system. Konsultationen är öppen till och med 29 
april 2022. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-trading-venue-perimeter 
 

Esma: Nya Q&As 
Esma har den 28 januari 2022 publicerat uppdaterade Q&As om, bland annat, benchmarkförordningen, 
transparensregler enligt Mifid 2/Mifir samt datarapportering enligt SFTR. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-3 
 

Esma: Rapporter om centrala motparters återhämtningsregim 
Esma har den 31 januari 2022 publicerat slutliga rapporter om återhämtningsregimen för centrala motparter.  
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-reports-ccp-recovery-regime 
 

Esma: Uttalande om användning av anknutna ombud enligt Mifid 2 
Esma har den 2 februari 2022 publicerat ett supervisory briefing riktat till nationella tillsynsmyndigheter om 
värdepappersföretags användning av anknutna ombud enligt Mifid 2.  
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-supervisory-briefing-use-tied-agents-under-
mifid-ii 
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Esma: EBA:s, Eiopa:s och Esma:s gemensamma rapport om framtidens arbete med Digital 
Finance 
Esma, tillsammans med EBA och Eiopa, har den 7 februari publicerat en gemensam rapport med anledning av 
EU-kommissionens Call for Advice om Digital Finance från februari 2021. I rapporten lyfter de europeiska 
tillsynsmyndigheterna vilka punkter som är viktiga att hålla fokus på i framtidens arbete med Digital Finance. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-recommend-actions-ensure-eu%E2%80%99s-
regulatory-and-supervisory-framework-remains 
 

Esma: Common Supervisory Action med nationella tillsynsmyndigheter om kostnader och 
avgifter enligt Mifid 2 
Esma har den 8 februari 2022 meddelat att den, tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter, lanserar en 
Common Supervisory Action om tillämpningen av reglerna om kostnader och avgifter enligt Mifid 2. Detta 
arbete kommer genomföras av Esma och tillsynsmyndigheterna under 2022. 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-mifid-ii-
costs-and-charges 
 

KOM: Översyn av Emir 
EU-kommissionen har den 8 februari 2022 inbjudit intressenter att lämna synpunkter vad gäller en översyn av 
Emir. Feedbackperioden är öppen mellan 8 februari 2022 och 8 mars 2022. 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13378-EMIR-Targeted-review_sv 

 
EU-Kommissionen: Utökar tidsbegränsad likvärdighet för brittiska centrala motparter  
Kommissionen har beslutat att förlänga likvärdigheten för brittiska centrala motparter (CCP) till den 30 juni 
2025. Detta beslut kommer att säkerställa EU:s finansiella stabilitet på kort sikt. Kommissionen avser att lägga 
fram förslag till åtgärder för att utveckla central clearingverksamhet i EU. Syftet är att bygga upp inhemsk 
kapacitet; göra EU till ett mer konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt clearingcentrum och att förbättra EU:s 
centrala motparters likviditet. Det är också viktigt att risker hanteras på lämpligt sätt och att EU:s tillsynsram för 
centrala motparter stärks, inklusive en starkare roll för tillsyn på EU-nivå. Detta avser att skapar en balans 
mellan att bevara EU:s finansiella stabilitet på kort sikt och att bygga en stark och konkurrenskraftig 
kapitalmarknadsunion under de kommande åren.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_665 
 
 
Övrigt 

Finans Danmark: Nya kapitalkrav drabbar danska bostadsägare och företag  
En typisk dansk bostadsägare riskerar en extra årlig kostnad på 4 400 danska kronor om Basel IV-kraven införs 
på det sätt EU kommissionen föreslår, skriver Finans Danmark. Företagskunder riskerar också dyrare 
realkreditlån. Samtidigt kan det kosta det danska samhället upp emot 6 miljarder danska kronor om året i BNP-
förluster. Det visar en ny rapport som Copenhagen Economics har gjort på uppdrag av Finans Danmark. 
Rapporten sätter för första gången tal på vad den nya kraven betyder för danskar med realkreditlån.   
https://finansdanmark.dk/nyheder/2022/nye-kapitalkrav-rammer-danske-boligejere-og-virksomheder/  
  
  
EBA: Åtgärder för effektiva regler och tillsyn i den digitala eran  
EBA, EIOPA och ESMA har publicerat en gemensam rapport som svar på kommissionens begäran om råd för 
genomförandet av den finansiella digitala strategin. Förslagen i rapporten syftar till att upprätthålla en hög 
konsumentskyddsnivå och hantera risker som uppstår från omvandlingen av värdekedjor, plattformsuppbyggnad 
och uppkomsten av nya ”blandade verksamhetsgrupper”, d.v.s.verksamheter som kombinerar finansiella och 
icke-finansiella aktiviteter. Användningen av innovativ teknik i EU:s finanssektor underlättar förändringar av 
värdekedjor, beroendet av digitala plattformar ökar snabbt och nya grupper med blandad verksamhet växer fram. 
Dessa trender öppnar en rad möjligheter för både konsumenter och finansinstitut i EU, men utgör också nya 
risker. Därför rekommenderar ESA snabba åtgärder för att säkerställa att EU:s regelverk och tillsynsram för 
finansiella tjänster förblir ändamålsenligt i den digitala tidsåldern.  
https://www.eba.europa.eu/esas-recommend-actions-ensure-eu%E2%80%99s-regulatory-and-supervisory-
framework-remains-fit-purpose-digital 


