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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Dataskydd 
EU-kommissionen: Publicering av nya standardavtalsklausuler  

EU-kommissionen har publicerat nya standardavtalsklausuler, SCC, utifrån det offentliga samråd som inleddes i 

november i fjol avseende ett utkast på standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen, GDPR. Övergångsperioden har förlängts till 18 månader, i stället för den 

tolvmånadersperiod som fanns med i EU-kommissionens tidigare utkast.  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-

contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-

transfers_en?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-

anp-3 

 

EDPS: Inleder två granskningar efter domen i Schrems II-målet mot EU-institutioner  

Europeiska Datatillsynsmannen, EDPS, har inlett två utredningar avseende EU-institutioners användning av 

molntjänster som tillhandahålls av Amazon Web Services och Microsoft, samt EU-kommissionens användning 

av Microsoft Office 365.Utredningarna är en del av EDPS:s strategi att få EU-institutioner att följa EU-

domstolens beslut (C-311/18) i Schrems II-målet så att pågående och framtida internationella överföringar 

genomförs i enlighet med EU:s dataskyddsregler. I linje med denna strategi beordrade EDPS samtliga EU-

institutioner i oktober 2020 att rapportera om eventuella överföringar av personuppgifter till länder utanför EU. 

EDPS analys visar att individers personuppgifter överförs till länder utanför EU, och i synnerhet till USA, 

särskilt i samband med att EU-institutionerna använder verktyg och tjänster som erbjuds av stora 

tjänsteleverantörer.   

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2020-10-29_edps_strategy_schremsii_en_0.pdf  

 

EDPB: Årsrapport för 2020 från Europeiska dataskyddsmyndigheten 

Pandemin och Schrems II syns i EDPB:s verksamhetsbeskrivning för 2020. Årsrapporten innehåller även 

EDPB:s strategi för 2021-2023.  

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-annual-report-2020-ensuring-data-protection-rights-changing-

world_en 
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Hållbarhet 

EBA: Resultat av EU-omfattande pilotövning om klimatrisk   

Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat resultaten av sin första EU-omfattande pilotövning om 

klimatrisk, vars huvudsakliga mål är att kartlägga bankernas exponeringar mot klimatrisk och ge en inblick i de 

gröna uppskattningar som bankerna hittills har gjort. Resultaten ger en tydlig bild av bankernas brist på data och 

framhäver det brådskande behovet att åtgärda det. Det är bara genom ett mer harmoniserat tillvägagångssätt och 

gemensamma mått som bankernas insatser kommer att vara meningsfulla.  

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-results-eu-wide-pilot-exercise-climate-

risk?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=4907d47257-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-4907d47257-

80168167&mc_cid=4907d47257&mc_eid=054efc5889 
 

 

Kapitaltäckning 

Finans Danmark: Räkning i miljardklassen på väg till Danmark  

Om de planerade reglerna från Baselkommittén om bankernas framtida kapitalkrav blir verklighet, kan det 

innebära kostnader på upp till 23 miljarder danska kronor per år, eller motsvarande ett fall med 1 procent av 

BNP. Det innebär ökade kostnader för lån till bostadsägare och gör det dyrare att driva företag. Det framgår i en 

ny analys av analysföretaget Copenhagen Economics.  

https://finansdanmark.dk/nyheder/2021/regning-i-milliardklassen-paa-vej-til-danmark/  

 

Finansdepartementet Norge: Norska kapitalkrav erkänns i övriga EES-länder  

European Systemic Risk Board (ESRB) rekommenderar att andra EES-länder erkänner norska kapitalkrav för 

banker. Rekommendationen gäller det nya systemriskbuffertkravet och det tillfälliga golvet för riskvägda 

tillgångar med säkerhet i bostadslån och kommersiella fastighetslån, som infördes för norska banker från slutet 

av 2020.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esrb-ber-andre-land-anerkjenne-norske-kapitalkrav-for-

banker/id2853709/ 
 

 

Krishantering 

EBA: Tillämpning av ramverket för tidiga ingripanden i BRRD  

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en rapport om tillämpningen av åtgärder för tidiga 

ingripanden (EIM) enligt krishanteringsdirektivet (BRRD). Rapporten följer diskussionsdokumentet som 

lanserades i juni 2020 för att undersöka sätt att förbättra de krishanteringsverktyg som finns tillgängliga för 

behöriga myndigheter, utöver de väletablerade och allmänt använda tillsynsbefogenheter som fastställs i 

kapitaltäckningsdirektivet (CRD) och i förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen. (SSMR).  

https://www.eba.europa.eu/eba-issues-report-application-brrd-early-intervention-framework 

 

EBA: Slutliga tekniska standarder för nedskrivningsbara skulder   

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat sitt slutliga utkast till regulatoriska tekniska standarder (RTS) 

om kapitalbas och kvalificerade skulder. Sedan ikraftträdandet har RTS för kapitalbasen avsevärt förstärkt 

harmoniseringen av tillsynsregler och bidragit till att stärka kvaliteten på lagstadgat kapital. Med den reviderade 

kapitaltäckningsförordningen (CRR) som inför nya kriterier och krav för nedskrivningsbara skulder fångar de 

ändrade RTS upp flera aspekter av kvalificerade skulder samt ändringar av kapitalbasramverket.  

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-own-funds-and-eligible-liabilities  

 

 

 

 

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-results-eu-wide-pilot-exercise-climate-risk?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=4907d47257-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-4907d47257-80168167&mc_cid=4907d47257&mc_eid=054efc5889
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-results-eu-wide-pilot-exercise-climate-risk?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=4907d47257-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-4907d47257-80168167&mc_cid=4907d47257&mc_eid=054efc5889
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-results-eu-wide-pilot-exercise-climate-risk?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=4907d47257-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-4907d47257-80168167&mc_cid=4907d47257&mc_eid=054efc5889
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-results-eu-wide-pilot-exercise-climate-risk?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=4907d47257-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-4907d47257-80168167&mc_cid=4907d47257&mc_eid=054efc5889
https://finansdanmark.dk/nyheder/2021/regning-i-milliardklassen-paa-vej-til-danmark/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esrb-ber-andre-land-anerkjenne-norske-kapitalkrav-for-banker/id2853709/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esrb-ber-andre-land-anerkjenne-norske-kapitalkrav-for-banker/id2853709/
https://www.eba.europa.eu/eba-issues-report-application-brrd-early-intervention-framework
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-own-funds-and-eligible-liabilities


 

EU-Nytt ges ut av Bankföreningen i samarbete med Svensk Värdepappersmarknad (fd Svenska Fondhandlareföreningen) och 
Fondbolagens förening. Redaktör: Bodil Bjerre Sekund, bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se, 08-453 44 09. 

 

 

 

SRB: Uppdaterad policy för MREL 

EU:s gemensamma resolutionsnämnd, SRB, har publicerat sin uppdaterade MREL-policy. Den introducerar nya 

element och justeringar till följd av de krav på ändringar som följer av det så kallade bankpaketet. SRB har också 

publicerat sin kvartalsvisa rapport om MREL-uppfyllnad för fjärde kvartalet 2020.  

https://srb.europa.eu/en/node/1297  

 

 

Tillsyn 

ESRB: Rapport om makrotillsynsfrågor till följd av lågräntemiljön  

Europeiska systemrisknämnden, ESRB, har publicerat sin andra rapport om makrotillsynsfrågor relaterade till 

lågräntemiljön i EU. Rapporten fokuserar i huvudsak på EU:s finansiella system och räntenivåer i EU. Den 

konstaterar att lågräntemiljön i huvudsak har drivits av strukturella faktorer och att det finns en risk att 

pandemichocken ökar sannolikheten för ännu lägre räntor under ännu längre tid. Det kräver omfattande 

makrotillsynsåtgärder och flera makrotillsynsverktyg.   

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2021/html/esrb.pr210601~b459ba44ca.en.html   

 

 

Värdepapper 

Esma: Nya frågor och svar på värdepappersområdet  

ESMA har den 28 maj 2021 publicerat uppdaterade Q & A om MiFID, SFDR, EMIR, CSDR och UCITS. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qa-available  

 

EU-kommissionen: Distans – och hemförsäljning av finansiella tjänster 

EU-kommissionen har den 28 maj 2021 publicerat en handlingsplan avseende kommande översyn av direktivet 

om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter (direktiv 2002/65/EU). I planen listar 

Kommissionen alternativa åtgärder såsom en översyn av direktivet (helt eller delvis) alternativt upphävande.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13048-Distance-marketing-of-consumer-

financial-services-review-of-EU-rules_sv  

 

EU-kommissionen: Ny EU-strategi för icke professionella investerare 

EU-kommissionen har publicerat en konsultation avseende kommande översyn av en rad regelverk på 

värdepappersområdet av betydelse för icke-professionella investerare, bland andra MiFID, UCITS, PRIIPs och 

IDD. Svar ska vara inne senast den 3 augusti. Lagförslag väntas under andra kvartalet 2022.  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2021-

retail-investment-strategy-consultation-document.pdf  

 

EU-kommissionen: Åtgärdspaket på hållbarhetsområdet  

EU-kommissionen har den 21 maj 2021 publicerat ett åtgärdspaket på hållbarhetsområdet, innehållande bland 

annat delegerade akter till taxonomiförordningen avseende klimat, ett förslag till nytt direktiv om företagens 

hållbarhetsredovisning och samt ändringar i sex delegerade akter MiFID, IDD, UCITS och Solvens II.  

https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en  

 

Esma: Riktlinjer om marknadsdata 

Esma har den 28 maj 2021 publicerat nya riktlinjer om marknadsdata 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-

4305_final_report_mifid_ii_mifir_obligations_on_market_data.pdf  
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Övrigt 

EBA: Rekommendation om att minska rapporteringskostnaderna  

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har slutfört sin studie av kostnaderna för att EES-banker uppfyller kraven 

för tillsynsrapportering och identifierat områden för förbättringar, till exempel att koordinera 

rapporteringskraven och öka användningen av teknik i rapporteringsprocessen.  

https://www.eba.europa.eu/eba-makes-recommendations-reducing-supervisory-reporting-

costs?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 

 

EBA: Ändrar sin interna organisation  
EBA ändrar sin interna organisation för att fokusera på Single Rulebook, riskverktyg, data, digitalisering, 

åtgärder mot penningtvätt samt hållbarhet, i enlighet med treårsplanen för strategiska prioriteringar. En ny 

avdelning för dataanalys, rapportering och transparens har bildats. Arbetet med finansiell stabilitet stärks genom 

en ny avdelning för ekonomi- och riskanalys. Arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering bildar nu en egen 

enhet som ska hantera det utökade mandat som EBA fick 1 januari 2020. Den nya organisationen börjar 

tillämpas den 1 juni. 

https://www.eba.europa.eu/eba-announces-changes-its-internal-organisation-and-appoints-two-new-directors  

 

Esma: Vill ha synpunkter från finansbranschen om digitaliseringen 

Tekniska innovationer förändrar i allt snabbare takt våra finansiella tjänster, och coronapandemin accelererar 

förändringstakten ytterligare. Det ger möjligheter till bättre finansiella tjänster men kan samtidigt ge upphov till 

nya risker eller öka befintliga risker. För att få fler insikter om den pågående digitaliseringen av finansbranschen 

önskar därför Esma att marknadsaktörerna ger sin syn på utvecklingen. Synpunkter kan lämnas fram till 1 

augusti 2021.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-call-evidence-digital-finance  

 

EBA: Årsredovisning för 2020  

2020 var ett viktigt år för Europeiska bankmyndigheten eftersom det avslutade en 10-årig cykel av aktiviteter 

som syftade till att bidra till en mer solid banksektor. Det utmärktes också effekter av utbrottet av pandemin.  

https://www.eba.europa.eu/eba-published-its-2020-annual-report  
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