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

Brott
Europol: Rapport om hur bedragare utnyttjat coronasituationen
Europol har publicerat en rapport om hur kriminella utnyttja coronasituationen, bland annat egendom att sälja
förfalskade varor, som icke-fungerande blodprovsutrustning.
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/viral-marketing-counterfeits-in-time-ofpandemic?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

FATF: Covid- 19-relaterade risker för penningtvätt oc terrorismfinansiering
Den pågående epidemin medför möjligheter för brottslingar att begå bedrägerier och cyberbrott, utnyttja statliga
stödåtgärder med mera. Den ger också nya möjligheter att tvätta pengar och finansiera terrorism. I en ny rapport
identifierar FATF utmaningar och sårbarheter i den nya situationen samt lämnar exempel på åtgärder.
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/covid-19-ml-tf.html

Hållbarhet
BIS: Rapport om klimatrelaterade finansiella risker - en sammanställning av pågående initiativ
BIS har publicerat en rapport som baserar sig på resultatet av en enkät till olika centralbanker och
tillsynsmyndigheter (inklusive i Sverige), och vad dessa gör för att höja medvetenheten om klimatrisker i
banksystemen.
https://www.bis.org/bcbs/publ/d502.htm

EU-kommissionen: Konsultation angående ny strategi för hållbar finansiering
Som en del av den ”Gröna given” som presenterades i december förra året har kommissionen nyligen lanserat en
konsultation inför framtagandet av en förnyad strategi för hållbar finansiering som ska ta vid efter den
”Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt” som lanserades 2018. Konsultationstiden går ut den 15 juli
2020.
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-financestrategy_en?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3
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Redovisning
EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU
IASB: Nyhetssammanfattning för april månad
International Accounting Standards Board (IASB) publicerade den 4 maj en nyhetssammanfattning av de nyheter
och händelser som presenterats av IASB och IFRS Foundation under april månad.
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/05/april-monthly-newssummary/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

IASB: Konsultation om lättnader i IFRS 16 Leasingavtal på grund av Covid-19
International Accounting Standards Board (IASB) publicerade den 24 april en konsultation med förslag på
lättnader i IFRS 16 Leasingavtal. Ändringsförslagen avser lättnader i att tillämpa standarden i det fall att
leasetagare fått eftergifter från leasegivare med betalning av leaseavgifter med anledning av covid-19. Svarstiden
på konsultationen är kort och pågår till den 8 maj.
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/04/amendment-to-leases-standard-to-help-companies-with-covid-19related-rentconcessions/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

Värdepapper
ESA: Tekniska standards avseende så kallad bilateral margin
De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESMA, EBA och EIOPA) har den 4 maj 2020 publicerat utkast till
tekniska standards som innebär ett års uppskjuten implementering av så kallade bilateral margin-krav enligt
EMIR. Förslaget har sin bakgrund i COVID-19-krisen och genomför motsvarande beslut som tagits av BCBS
och IOSCO.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/joint-rts-amendments-bilateral-margin-requirements-underemir-in-response-covid

Esma: Data för beräkning av transparenskrav för obligationer och derivat
Esma har den 30 april 2020 publicerat årlig data som är kopplad till beräkningen av likviditet och vissa
tröskelvärden för obligationer och derivatinstrument enligt MiFIR. Informationen är av betydelse för
tillämpningen av kraven på genomlysning före och efter handel (transparens).
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-annual-bond-transparency-calculationssystematic-internalisers

Esma: No Action letter avseende hållbarhetsinformation enligt BMR
Esma har den 29 april 2020 publicerat ett så kallat no action letter som förespråkar ett koordinerat agerande av
de nationella tillsynsmyndigheterna vad gäller krav på hållbarhetsrelaterad information (ESG) enligt
Benchmarkförordningen, BMR. I samband därmed har Esma även publicerat en så kallad opinion som uppmanar
EU-kommissionen att snarast anta de delegerade akter som innehåller de detaljerade kraven på sådan ESGinformation.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-no-action-letter-new-esg-disclosurerequirements-under-benchmarks

ESMA: Riktlinjer för alternativa nyckeltal – fråga och svar om covid-19
Esma har publicerat en ny fråga och svar om sina riktlinjer om alternativa nyckeltal APM med anledning av
coronapandemin. Esmas riktlinjer gäller alternativa nyckeltal som offentliggörs av emittenter eller av personer
som ansvarar för prospekt, då de offentliggör obligatorisk information och prospekt (samt tillägg). Esma
uppmanar emittenter att förbättra sina upplysningar och inkludera beskrivande information för att förklara hur
covid-19 påverkat eller förväntas påverka deras verksamhet och lönsamhet, snarare än att justera existerande
alternativa nyckeltal eller inkludera nya.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-51370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medi
um=email&utm_source=apsis-anp-3

ESAs: Konsultation om hållbarhetsrelaterade upplysningskrav
ESAs har den 23 april 2020 publicerat en konsultation med förslag till nivå 2-regler kopplade till förordningen
om hållbarhetsrelaterade upplysningskrav (Disclosureförordningen). Svar ska vara inne den 1 september 2020.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-consult-environmental-social-and-governancedisclosure-rules

Övrigt
EBA: Lanserar aktivitet för ökad transparens med anledning av corona
EBA lanserar en EU-omfattande aktivitet för att tillhandahålla uppdaterad information om de europeiska
bankernas finansiella situation den 31 december 2019, det vill säga innan pandemin bröt ut. Syftet är att hålla
marknadsaktörerna informerade om bankernas exponeringar.
https://eba.europa.eu/eba-launches-additional-eu-wide-transparency-exercise

ECB: Nya åtgärder för långtidsrefinansiering på grund av pandemin - PELTRO
ECB kommer att genomföra en rad nya refinansieringsåtgärder för att säkerställa tillräckligt med likviditet under
perioden pandemin varar. De nya långa refinansieringsåtgärderna kommer att kallas PELTRO – Pandemic
emergency longer-term refinancing operations.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html?utm_campaign=unspe
cified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

EBA: Riktlinjer för fastställande av genomsnittlig löptid för betalningar (WAM)
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har offentliggjort slutliga riktlinjer för fastställande av den vägda
genomsnittliga löptiden (WAM) för de avtalsenliga betalningarna som förfaller under en del av en
värdepapperiseringstransaktion, som fastställts i tillsynsförordningen (CRR). Dessa riktlinjer syftar till att
säkerställa att den metod som är tillämplig för fastställandet av WAM för regleringsändamål är tillräckligt
transparent och harmoniserad för att öka konsistensen och jämförbarheten i institutens egna medel.
https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-guidelines-methodology-determine-weighted-average-maturitycontractualpayments?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp3

FCA: Övergångsperioden för avskaffandet av LIBOR upprätthålls
Den brittiska tillståndsmyndigheten, FCA, skrev i ett gemensamt uttalande med Bank of England i mars att
företag inte kan räkna med att LIBOR publiceras efter utgången av 2021. FCA och Bank of England har
tillsammans med The Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates och dess undergrupper gått igenom
hur företagens LIBOR-övergångsplaner har påverkats av coronaviruset. Trots utmaningarna är myndigheterna
nöjda med de fortsatta framstegen som har gjorts under övergångsperioden.
https://www.fca.org.uk/news/statements/further-statement-rfrwg-impact-coronavirus-timeline-firms-libortransition-plans
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ECB: Samlad information om åtgärder mot Covid-19
Europeiska centralbanken (ECB) har sammanställt på sin hemsida de tillsyns- och penningpolitiska åtgärder de
hittills har infört för att mildra effekterna av coronaviruspandemin på euroområdets ekonomi och för att stödja
alla europeiska medborgare.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/search/coronavirus/html/index.en.html?utm_campaign=unspec
ified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

