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29 april 2021  
 
 
 
 
Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 
finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 
 
 
Hållbarhet 
EU-kommissionen: Slutlig taxonomi och nytt direktiv om hållbarhetsredovisning  
EU-kommissionen har presenterat ett omfattande åtgärdspaket som syftar till att göra det möjligt för investerare 
att rikta in sina investeringar mot mer hållbar teknik och hållbara företag och därmed bidra till målet att göra 
Europa klimatneutralt 2050. Åtgärdspaketet omfattar dels en delegerad akt för EU:s taxonomi som gäller från 
och med 2022, dels ett förslag till direktiv om företagens hållbarhetsredovisning (CSRD), som ändrar och 
förstärker de befintliga reglerna i direktivet om icke-finansiella rapporter (NFRD). Dessutom sex delegerade 
rättsakter för investerings- och försäkringsrådgivning, förvaltningsuppdrag samt produkttillsyn och styrning.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_1804  
 
EU:s ministerråd: EU:s klimatlag – rådet och parlamentet överens  
Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär politisk överenskommelse som fastställer målet om ett 
klimatneutralt EU senast 2050 och ett kollektivt nettominskningsmål för växthusgasutsläpp (utsläpp efter avdrag 
för upptag) på minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990. Den preliminära politiska överenskommelsen 
måste godkännas av rådet och parlamentet innan den kan antas.  
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-change/  
 
BIS: Klimatrelaterade finansiella risker – två nya rapporter   
Baselkommittén har publicerat två rapporter om klimatrelaterade finansiella risker. Den ena handlar om 
transmissionskanaler av klimatrelaterade finansiella risker till banksystemet, och den andra om mätmetoder för 
klimatrelaterade finansiella risker. En av slutsatserna är att klimatriskfaktorer kan fångas upp i traditionella 
finansiella riskkategorier, men att mätningen av riskerna behöver förbättras. Rapporterna utgör underlag för 
Baselkommitténs fortsatta arbete med att identifiera potentiella luckor i Baselöverenskommelsen.  
https://www.bis.org/press/p210414.htm  
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Kapitaltäckning 
ECB/SSM: Rapport om granskning av interna modeller  
Europeiska centralbanken har publicerat resultaten av sin riktade granskning av interna modeller (TRIM). Syftet 
med granskningen var att se till att interna modeller uppfyller de rättsliga kraven och endast ger olika resultat när 
de underliggande riskerna skiljer sig åt. Åtgärderna från TRIM ledde till en 12-procentig ökning av riskvägda 
tillgångar, cirka 275 miljarder euro, för de granskade modellerna.  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210419~94c010eb9d.sv.html  
 
 
Krishantering 
EBA: Konsultation vägledning rörande insättningsgarantin   
Förslaget syftar till att förbättra konsumenternas förtroende för finansiell stabilitet i EU genom att införa en 
harmoniserad strategi för finansiering av insättningsgarantisystemet samt ökad jämförbarhet mellan olika 
system. En publik hearing sker klockan 10.00 den 28 juni, vilket också är sista svarsdag.   
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-draft-guidelines-delineation-and-reporting-available-financial-means-
deposit-
guarantee?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-
anp-3 
 
SRB: 2021 års cykel för resolutionsplanering  
EU:s gemensamma resolutionsnämnd (SRB) har publicerat ett informationshäfte som beskriver deras aktiviteter 
gällande resolutionsplanering. Den beskriver också de viktigaste processerna och faserna i den nuvarande 
planeringscykeln som lanserades den 1 april 2021.  
https://srb.europa.eu/sites/default/files/srb_rpc_booklet_2021.pdf 
 
ECB/SSM: Benchmarking av återhämtningsplaner  
Europeiska centralbankens gemensamma tillsyn, SSM, har publicerat en översikt av nyckelsärdrag för 
återhämtningsplaner för systemviktiga institut och deras bedömningar för att underlätta identifiering av viktiga 
hållpunkter för förbättringar.  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.benchmarkingofrecoveryplans201920~dfca218f04.e
n.pdf?59e50b856172f5e498fea032407eddae  
 
SRB: Europeisk lösning för att hantera medelstora banker  
EU:s gemensamma resolutionsnämnd, SRB, publicerade en artikel av Elke König om en europeisk lösning för 
att hantera fallerande medelstora banker i bankunionen. En viktig pusselbit som saknas är det europeiska 
insättningsgarantisystemet (EDIS).  
https://srb.europa.eu/en/node/1231  
 
 
Övrigt 
Norges Bank: Test av tekniska lösningar för digitala centralbankspengar  
Efter flera års utredning vill nu Norges Bank testa olika tekniska lösningar för digitala centralbankspengar. 
Många centralbanker är redan igång med det. De tekniska lösningarna för elektroniska betalningar har utvecklats 
snabbt och användningen av kontanter minskat ytterligare, till den troligtvis lägsta andelen kontantanvändning i 
världen.   
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Nyhetsmeldinger/2021/2021-04-22-dsp/  
 
ECB/SSM: Tillsynsstatistik för banker per fjärde kvartalet 2020  
Europeiska centralbankens gemensamma tillsyn, SSM, har publicerat aggregerad statistik för de banker som står 
under deras tillsyn. Den totala kapitaltäckningsnivån ökade, andelen problemlån sjönk medan lönsamheten 
minskade. 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210412~487158bae9.en.html  
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EBA: Uppdaterad lista för övriga systemviktiga företag (O-SII)  
Europeiska bankmyndigheten har uppdaterat listan över övriga systemviktiga företag (O-SII) i EU, som 
tillsammans med globala systemviktiga företag (G-SII) identifieras som systemviktiga av relevanta myndigheter, 
enligt europeiska bankmyndighetens riktlinjer. Listan baseras på data från slutet av 2019 och återspeglar också 
O-SII-poängen och de kapitalbuffertar som berörda myndigheter har satt för de identifierade O-SII-erna.  
https://www.eba.europa.eu/eba-updates-list-other-systemically-important-institutions    
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