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

Brott
FATF: Uppföljning av USA:s åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering
USA utvärderades 2016 och FATF konstaterade då brister i hur landet uppfyller FATF:s rekommendationer om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF konstaterar nu i en ny uppföljningsrapport att
USA har gjort framsteg, men att landet fortfarande kommer vara föremål för uppföljning.
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-united-states2020.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

Europol: Rapport om hur kriminella utnyttjar coronakrisen
I en rapport beskriver Europol hur kriminella utnyttjar rådande kris. Vanliga metoder är att kontakta folk i
hemmet och presentera sig som sjukvårdspersonal eller myndighet för att komma över inloggningsuppgifter, elegitimationer och kontonummer.
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19pandemic?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

Fonder
ESMA: Nya rapporteringsdatum för förvaltare av penningmarknadsfonder
ESMA har meddelat att det första datumet för rapportering enligt förordningen om penningmarknadsfonder
flyttas fram från augusti till september. Förvaltare av penningmarknadsfonder ska vid rapportdatumet rapportera
för både Q1 och Q2.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-announces-update-reporting-under-money-marketfunds-regulation

ESMA: Konsultation om artikel 25 i AIFMD
Med anledning av de rekommendationer ESMA fått av ESRB att lämna vägledning om tillämpningen av artikel
25 i AIFMD, särskilt med avseende på likviditetsrisker kopplade till användning av hävstänger i AIFförvaltning, har nu ESMA publicerat ett consultation paper med sista svarsdag den 1 september 2020.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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ESMA: Konsultation om tekniska genomförandestandarder för gränsöverskridande
distribution
Artikel 5(3), 10(3) och 13(3) i förordning 2019/1156 ålägger ESMA att utarbeta tekniska
genomförandestandarder för gränsöverskridande fonddistribution, cross-border distribution. ESMA har nu
publicerat ett consultation paper om marknadsföringskrav, avgifter och rapportering till ESMA. Sista svarsdag är
30 juni 2020.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-966_-_cp_on_its_on_crossborder_distribution_of_funds.pdf

Kapitaltäckning
BIS: Baselkommittén förlänger Basel III-implementeringen med 1 år
Baselkommittén har gett sitt stöd till en rad åtgärder för att underlätta för banker och tillsynsmyndigheter att
hantera de omedelbara prioriteringarna kring finansiella stabilitetsåtgärder mot bakgrund av covid-19-effekter på
det globala banksystemet. En åtgärd är att förlänga implementeringen av de utestående implementeringarna av
Basel-III standarder, det så kallade Basel 4. Förlängningen av ikraftträdandet är 1 år, det vill säga 1 januari 2023.
https://www.bis.org/press/p200327.htm?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=
email&utm_source=apsis-anp-3

Krishantering
SRB: Brev till banker om potentiella lättnader för att hantera covid-19
EU:s gemensamma resolutionsnämnd, Single Resolution Board (SRB), publicerade den 1 april ett brev som de
skickat till bankerna om potentiella lättnader för att hantera effekterna av covid-19. Det handlar om att skjuta
fram rapporteringskrav, justera minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL) efter de lättnader som gjorts
i kapitalkraven, samt ta hänsyn till de marknadsförhållanden som råder vid uppbyggnaden av MREL-skuld.
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_letter_on_potential_covid19_outbreak_relief_measures_0.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=ema
il&utm_source=apsis-anp-3

Redovisning
IASB: IFRS 9 och covid-19
International Accounting Standards Board (IASB) publicerade den 27 mars information om tillämpningen av
IFRS 9 med anledning av den osäkerhet som uppkommit till följd av coronavirusets effekter för företagen.
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/03/application-of-ifrs-9-in-the-light-of-the-coronavirusuncertainty/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

Tillsyn
EBA: Klargörande kring åtgärder för att mildra effekterna av covid-19
Den 31 mars publicerade Europeiska bankmyndigheten, EBA, ett klargörande avseende tidigare uttalande som
gjorts om åtgärder som kan vidtas för att mildra effekterna av coronaviruset. Det handlade om utdelnings- och
ersättningspolicys samt om hur tillsyns- och resolutionsrapporteringen kan bli mer flexibel.
https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-bankingsector?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Övrigt
Bank of England: Gemensamt uttalande av reglerare om covid-19
Storbritanniens Financial Conduct Authority, Financial Reporting Council och Prudential Regulation Authority
har publicerat ett gemensamt uttalande. Det handlar om att se till att information fortsätter att flöda till
investerare, hjälpa företag att förbereda och revisorer att granska finansiella rapporter under rådande osäkerhet,
samt hjälpa marknadsaktörer och långivare att reagera på lämpligt sätt.
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2020/joint-statement-by-the-fca-frc-and-praon-covid-19?utm_source=Bank+of+England+updates&utm_campaign=c0d8d9cb23EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_09_33&utm_medium=email&utm_term=0_556dbefcdc-c0d8d9cb23113392441&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

EU: Gemensamt uttalande från EU:s stats- och regeringschefer
EU: stats- och regeringschefer, Europeiska rådet, höll den 26 mars ett videomöte där coronakrisen var den enda
punkten. Uttalandet därifrån handlade om hur fördelningen av medicinsk utrustning ska gå till, hur de
ekonomiska och sociala konsekvenserna av virusutbrottet ska hanteras, samt om ökat stöd till forskning.
https://www.consilium.europa.eu/media/43099/26-vc-euco-statementsv.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

IMF: Internationella åtgärder behövs för att stödja världens finansiella system
Internationella valutafonden (IMF) publicerade den 26 mars ett uttalande av chefen Kristalina Georgieva i
samband med ett extrainsatt G20-möte. Det handlar om vikten av såväl nationella som internationella åtgärder
för att stödja de finansiella systemen i världen.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/26/pr20108-remarks-by-imf-managing-director-during-anextraordinary-g20-leaderssummit?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

OECD: Världens tillväxt kan minska med 2 procentenheter per månad
Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) publicerade den 26 mars ett uttalande av
generalsekreteraren Angel Gurria i samband med ett extrainsatt G20-möte. Enligt OECD:s prognos beräknas
tillväxten i världen minska med 2 procentenheter per månad (i årstakt) om coronaviruset spridning fortsätter.
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-updates-g20-summit-on-outlook-for-globaleconomy.htm?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

ECB: Ber bankerna att avstå från utdelningar minst till i oktober
Europeiska Centralbanken (ECB) uppdaterade den 27 mars sin rekommendation till banker att de bör avstå från
utdelning och återköp av aktier i minst sex månader under coronaviruspandemin. Kapitalet bör användas för att
stödja utlåningen till ekonomin eller absorbera förluster.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200327~d4d8f81a53.en.html?utm_ca
mpaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

EU-kommissionen: Föreslår en förlängning av tillfälligt statligt stöd
EU-kommissionen skickade den 27 mars ett utkast till förslag om att utvidga det tillfälliga ramverket för statligt
stöd som antogs den 19 mars 2020 för att stödja ekonomin i samband med coronavirusutbrottet.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551?utm_campaign=unspecified&utm_cont
ent=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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IMF: Flera länder har sökt stöd hos IMF:s akuta finansiella stödprogram
Internationella valutafonden, IMF, publicerade den 30 mars på sin blogg ett inlägg om att flera utvecklingsländer
i bland annat östra Europa, som inte medlemmar i EU, redan har ansökt om stöd hos IMF:s akuta finansiella
stödprogram som upprättats på grund av coronakrisen.
https://blogs.imf.org/2020/03/30/europes-covid-19-crisis-and-the-fundsresponse/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp3

IMF: Betonade vikten av kommande reformpaket från IMF
Internationella valutafonden (IMF) publicerade den 31 mars ett uttalande av chefen Kristalina Georgieva i
samband med en extrainsatt telefonkonferens med finansministrarna och centralbankscheferna för G20-länderna.
Hon betonade betydelsen av det reformprogram som IMF nu verkställer.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/31/pr20124-remarks-md-kristalina-georgieva-conference-callg20-finance-ministers-central-bankgovernors?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

Federal Reserve: Tillfällig repofacilitet för att stödja finansmarknadens funktionssätt
Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, meddelade den 31 mars att den inrättat en tillfällig
repofacilitet för stödja finansmarknadens funktionssätt. Faciliteten kommer att vara tillgänglig från den 6 april
och i åtminstone sex månader.
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200331a.htm?utm_campaign=unspecified
&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

