26 mars 2020

Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande
finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag.

Kapitalkrav
ECB/SSM: Tillfälliga lättnader i kapital- och likviditetsbuffertar
ECB:s gemensamma banktillsyn har tagit en rad beslut för att bankerna ska kunna fortsätta sin roll som
kreditförsörjare i den reala ekonomin under coronakrisen. Besluten innebär bland annat att bankerna tillfälligt
kan utnyttja kapital- och likviditetsbuffertar fullt ut, samt underskrida de kapitalkrav som satts i Pelare 2.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html?utm_ca
mpaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Krishantering
EBA: Vikten av data och information vid värdering för resolution
Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat kapitlet om hur resolutionsmyndigheterna ska bedöma
institutionernas informationshanteringssystem, i samband med resolutionsbarhetsbedömningen, för att
säkerställa att data och information snabbt tillhandahålls för att stödja en robust värdering för resolution
(värdering MIS).
https://eba.europa.eu/eba-highlights-importance-data-and-information-preparedness-perform-valuationresolution?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

SRB: Ingen ersättning till aktie- och fordringsägare efter Banco Popular försatts i resolution
EU:s gemensamma resolutionsnämnd, Single Resolution Board (SRB), har beslutat att aktie- och fordringsägare
som påverkats av att Banco Popular Español, S.A. (BPE) försatts i resolution, inte har rätt till ersättning.
https://srb.europa.eu/en/node/958?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email
&utm_source=apsis-anp-3

Tillsyn
ECB: Årsrapport om tillsynsaktiviteter
Europeiska centralbankens banktillsyn har publicerat sin årliga rapport om hur den har utfört sina
tillsynsuppgifter. Årsrapporten visar att bankerna var starkare 2019 än tidigare, med högre kapitalnivåer och
färre dåliga lån.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annualreport/html/index.en.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_s
ource=apsis-anp-3
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Bank of England: Tillsynsåtgärder för att möta utmaningarna i Covid-19
Bank of England har annonserat åtgärder för att lindra de operativa problemen till följd av Covid-19-utbrottet.
Det handlar bland annat om att skjuta på det årliga stresstest av bankerna och att skjuta fram den planerade
halvårsvisa publiceringen av likviditetsresultat (BES). Vidare framhåller centralbanken avseende
redovisningsregelverket IFRS9 att amorteringsfrihet inte är ett tillräckligt skäl att klassa ett lån som mer riskfyllt.
https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-announces-supervisory-and-prudential-policymeasures-to-address-the-challenges-of-covid19?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Fed: Tillfälliga lättnader i tillsynen av finansiella institut
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve Board gav den 24 mars ytterligare information till finansiella
institut om hur dess tillsyn anpassas i ljuset av coronavirus.
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20200324a.htm?utm_campaign=unspecified&ut
m_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Värdepapper
ESMA: Rapporteringskrav för värdepappersfinansieringstransaktioner skjuts upp
Mot bakgrund av coronakrisen meddelade ESMA den 18 mars att myndigheten förväntar sig att nationella
tillsynsmyndigheter inte prioriterar kraven på rapportering av värdepappersfinansieringstransaktioner enligt
SFTR och MiFIR i sina tillsynsåtgärder. ESMA anser inte heller att det finns anledning att anmäla
transaktionsregister (trade repositories) inför 13 april 2020, men förväntar sig att dessa är registrerade innan
nästa rapporteringsfas 13 juli 2020.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-191-995_public_statement.pdf

Esma: Tillfällig sänkning av gränsen för anmälan av kort nettoposition
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har beslutat att tillfälligt sänka gränsen för när
korta nettopositioner ska anmälas till de nationella tillsynsmyndigheterna. https://www.esma.europa.eu/pressnews/esma-news/esma-requires-net-short-position-holders-report-positions-01-andabove?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Övrigt
EBA: Skjuter upp EU:s stresstest av banksektorn till 2021
Europeiska bankmyndigheten, EBA, skjuter fram EU:s stresstest till 2021. EBA uppmanar också ansvariga
myndigheter att, där det är lämpligt, använda den flexibilitet som finns i regelverket.
https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-bankingsector?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

EU-kommissionen: Samordnade insatser mot coronavirusets ekonomiska konsekvenser
Kommissionen har lagt fram omedelbara åtgärder för att mildra de socioekonomiska effekterna av utbrottet av
covid-19, med fokus på en samordning på EU-nivå. Det handlar bland annat om att se till att likviditeten i
finanssektorn är tillräcklig för fortsatt stöd till ekonomin genom att utnyttja den fulla flexibiliteten i ramarna för
statligt stöd och stabilitets- och tillväxtpaket.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_459?utm_campaign=unspecified&utm_content=uns
pecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

ECB: Ytterligare flexibilitet till bankerna som reaktion på coronaviruset
Europeiska centralbanken (ECB) meddelade den 20 mars ytterligare åtgärder för att säkerställa att banker som
står under deras tillsyn kan fortsätta att fullgöra sin roll för att finansiera hushåll och företag under coronakrisen.
Det handlar om ökad flexibilitet av hantering av dåliga lån, uppmuntra banker att undvika överdrivna
procykliska effekter när de tillämpar den internationella redovisningsstandarden IFRS 9, och aktivering av de
kapital- och operativa lättnader som annonserades den 12 mars.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html?utm_ca
mpaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Bank of England: Sammanfattning av finansiella stabilitetsläget
Bank of Englands makrotillsynsorgon, Financial Policy Committee (FPC), publicerade den 24 mars en
sammanfattning av det finansiella stabilitetsläget och protokoll från dess möte den 9 respektive 19 mars. FPC
publicerar också en checklista över åtgärder för att undvika störningar i finansiella tjänster när
övergångsperioden till UK:s utträde ur i EU tar slut den 31 december 2020.
https://www.bankofengland.co.uk/financial-policy-summary-and-record/2020/march2020?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

FCA: Står fast vid planen för Libor
Den brittiska tillståndsmyndigheten FCA, Bank of England och medlemmar från den brittiska arbetsgruppen för
alternativa räntor har diskuterat om Covid-19 har effekt på tidsplanen för planen om Libor.
https://www.fca.org.uk/news/statements/impact-coronavirus-firms-libor-transitionplans?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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