4 juni 2020

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

Brott
EU-kommissionen: Action Plan mot penningtvätt och terrorismfinansiering
EU-kommissionen har presenterat en Action Plan för att förbättra EU:s åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Fokusområdena är bland annat penningtvättstillsyn på EU-nivå, effektivare
implementering av befintliga regler och bättre utnyttjande av information vid brottsutredningar. Kommissionen
avser att börja genomföra planen under första kvartalet 2021. Den är för närvarande föremål för konsultation.
https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en

Hållbarhet
NGFS: Statusrapport och tillsynsguide kring klimatrelaterade risker i utlåning
Det globala hållbarhetsnätverket NGFS, Network for Greening the Financial System, där bland andra
Riksbanken och Finansinspektionen ingår, har nyligen publicerat en rapport om hur banker världen över tar
hänsyn till klimatrelaterade risker i sin utlåning. Rapporten visar att detta sker i allt större utsträckning, men det
är samtidigt svårt att se vilka krediter som utgör en lägre risk. Detta har flera orsaker, bland annat att det saknas
internationell klassificering och en gemensam uppfattning om vilka tillgångar som är "gröna" och "bruna".
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/globala-hallbarhetsnatverket-ngfs-publicerar-statusrapport-ochtillsynsguide/

ECB: Offentligt samråd om vägledning om klimat- och miljörelaterade risker
Europeiska centralbanken har offentliggjort en vägledning för samråd om hur banker ska hantera och rapportera
klimat- och miljörelaterade risker enligt tillsynsregelverket. Banker förväntas integrera riskerna i sin
affärsstrategi, styrning, riskhantering och rapportering. Synpunkter kan lämnas till och med 25 september 2020.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200520~0795c47d73.sv.html

Kapitaltäckning
EBA: Konsultation om kapitalbas och kvalificerade skulder
Europeiska Bankmyndigheten lämnar i en konsultation förslag till ändrade tekniska standarder om kapitalbas och
kvalificerade skulder. Förslaget anpassar befintliga bestämmelser till förändringar som införts genom CRR2.
Konsultationen ska vara besvarad senast den 31 augusti 2020. https://eba.europa.eu/eba-consults-draft-amendedtechnical-standards-own-funds-and-eligibleliabilities?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp3

EU-Nytt ges ut av Bankföreningen i samarbete med Svenska Fondhandlareföreningen, Svensk Försäkring och Fondbolagens
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EBA: Uppdaterat beräkningsverktyg för LCR
Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade idag sitt uppdaterade beräkningsverktyg för
likviditetstäckningsgraden LCR i syfte att ge ytterligare stöd till rapporterande institut. Det excelbaserade
verktyget tar hänsyn till ändringarna i likviditetskravet som infördes genom kommissionens delegerade
förordning (EU) 2018/1620 som gäller från och med den 30 april 2020. Verktyg tillhandahålls endast för
informationsändamål och saknar legal status.
https://eba.europa.eu/eba-publishes-updated-calculation-tool-liquidity-coverageratio?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Krishantering
SRB: Konsultation om minimidata för värdering av bank i resolution
EU:s gemensamma resolutionsnämnd, Single Resolution Board (SRB), har skickat sitt förslag till standardiserat
dataset på remiss för att säkerställa att en minsta nivå av data är tillgänglig för att stödja en robust värdering i
resolution. Konsultationen ska vara besvarad senast den 30 juni.
https://srb.europa.eu/en/node/1001?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email
&utm_source=apsis-anp-3

EBA: Tekniska standarder för avtalsenligt erkännande enligt BRRD
Europeiska bankmyndigheten (EBA) konsulterar tekniska standarder för avtalsenligt erkännande av befogenhet
att medge anstånd enligt krishanteringsdirektivet (BRRD). Dessa RTS stöder effektiv tillämpning av tillfälliga
begränsningar av rättigheter för tidig uppsägning i förhållande till finansiella kontrakt som regleras av lagen i ett
tredje land. Konsultationen ska vara besvarad senast den 15 augusti 2020.
https://eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-contractual-recognition-stay-powers-underbrrd?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

SRB: 2020 års resolutionsplaneringscykel
EU:s gemensamma resolutionsnämnd, Single Resolution Board (SRB) skriver i en bloggpost om
resolutionsplaneringscykeln för 2020. Trots rådande osäkerhet är resolutionsplaneringen i gång. SRB ser
samtidigt att det finns behov av att förbättra resolutionsbarheten. 2020 års cykel innebär att alla banker under
SRB;s ansvar för första gången rapporterar enligt samma 12-månaders tidplan i enlighet med bankpaketet.
https://srb.europa.eu/en/node/981?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email
&utm_source=apsis-anp-3

SRB: Tillämpning av MREL under bankpaketet
EU:s gemensamma resolutionsnämnd, Single Resolution Board (SRB) har publicerat sin slutliga tillämpning av
krav på kapitalbas och efterställda skulder, så kallade MREL, i enlighet med det reviderade
krishanteringsregelverket (BRRD2). Förslaget till tillämpning av MREL har varit på remiss mellan den 17
februari och 6 mars. Tillämpningen av MREL ska gälla för 2020 år resolutionsplanering och besluten ska
kommuniceras till bankerna tidigt år 2021.
https://srb.europa.eu/en/node/1002?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email
&utm_source=apsis-anp-3

Tillsyn
EBA: Rapport om tillsyn
Harmoniseringen på viktiga områden har förbättrats, enligt EBA:s rapport om harmonisering av tillsynspraxis.
https://eba.europa.eu/eba-sees-considerable-achievements-supervisory-convergence-and-good-levelengagement-supervisory

ECB: Lista över banker som står under ECB:s tillsyn
Europeiska centralbankens (ECB) banktillsyn har publicerat sin lista över de 115 betydande banker som står
under deras tillsyn. Listan visar de betydande banker som står under direkt tillsyn (del A) och de mindre
betydande banker som indirekt står under ECB:s tillsyn (del B).
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities202005.en.pdf?utm_campaig
n=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Värdepapper
ESMA: Vikten av omsorgsplikt och konsumentskydd
Coronaviruspandemin har lett till mycket förhöjda nivåer av risk i flera tillgångsslag. I flera europeiska länder
ser tillsynsmyndigheter en ökad handelsfrekvens från konsumenter. I ett uttalande påminner Esma
värdepappersbolagen om deras skyldigheter vad gäller omsorgsplikt och konsumentskydd.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-firms-conduct-business-obligations-undermifid-ii

ESMA: Konsultation SME Growth Market
ESMA har den 6 maj publicerat en konsultation avseende ändringar i MiFID och MAR avseende SME Growth
Market. Konsultationen ska besvaras senast den 15 juli 2020.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1562061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf

Esma: COVID-19 och uppföranderegler i MiFID
Esma har den 6 maj 2020 publicerat en kommunikation i vilken man påminner om skyldigheter enligt MiFID II
under COVID-19 krisen.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2391_esma_statement_on_covid19_retail_investor_activity.pdf

Övrigt
NNR: Fit for future ersätter REFIT Platform
Kommissionen har lanserat Fit for Future Platform – en ny högnivå-expertgrupp med syftet att hjälpa
kommissionen att förenkla existerande EU-lagstiftning och minska den administrativa bördan för medborgare
och näringsliv. Den nya plattformen bygger på tidigare erfarenheter från föregångaren REFIT Platform.
https://nnr.se/fit-for-future-ersatter-refit-platform/

EBA: Advisory Committee on Proportionality
EBA har tillsatt en grupp Advisory Committee on Proportionality. Kommittén som är en integrerad del av EBA
är en oberoende kommitté. Syftet är att ge råd om hur EBA:s åtgärder bör ta hänsyn till bland annat specifika
skillnader som rådet i banksektorn. Kommittén har nu haft sitt första möte.
https://eba.europa.eu/eba-advisory-committee-proportionality-held-its-first-meeting

Europaparlamentet: Ansvarsfrihet för budgeten
Ledamöterna kommer att besluta om de ska godkänna EU-institutionernas och EU-myndigheternas
genomförande av EU:s årliga budget 2018, genom att bevilja ansvarsfrihet.
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-budget2016/20150427STO46470/ansvarsfrihet-for-budgeten-parlamentets-kontrollverktyg-sa-funkar-det

EBA: Uppdaterad data om insättningsgarantier i EU
EBA publicerar årligen data om insättningsgarantier i EU som ett led i att öka transparensen i systemen. Den nu
publicerade datan är hänförlig till uppgifter från 2019.
https://eba.europa.eu/eba-updates-data-deposit-guarantee-schemes-across-eu
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EBA: Rapport om dividend arbitrage trading-upplägg och legal åtgärdsplan
EBA har genomfört en granskning av upplägg för ”dividend arbitrage trading” (Cum-Ex/Cum-Cum) och
konstaterar att sådana hanteras olika av tillsynsmyndigheterna i medlemsländerna, vilket medför risker för det
europeiska finansiella systemet. EBA meddelar nu ett antal förväntningar på både banker och
tillsynsmyndigheter inom ramen för befintlig lagstiftning. EBA presenterar också en plan för
regelverksskärpningar.
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-inquiry-dividend-arbitrage-trading-schemes-“cum-excum-cum”-andannounces-10-point

EBA: Riktlinjer för loan origination and monitoring publicerade
Europeiska Bankmyndigheten har idag publicerat riktlinjer för loan origination and monitoring. Riktlinjerna
ställer krav på att bankerna har interna styrsystem för beviljande och övervakning av kreditfaciliteter under hela
deras livscykel. Riktlinjerna klargör i synnerhet kreditbeslutsprocessen inklusive användning av automatiserade
modeller utifrån kraven i EBA-riktlinjerna för intern styrning. Riktlinjerna kommer att gälla från och med den 30
juni 2021 med vissa övergångsregler till och med 30 juni 2024.
https://eba.europa.eu/eba-seeks-future-proof-loan-origination-standards-taking-consideration-significanttransition?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp3

ECB: Finansiell stabilitetsrapport
Europeiska centralbanken (ECB) har publicerat sin halvårsvisa finansiella stabilitetsrapport. Euroområdets
finansiella system har hanterat den omedelbara stress som orsakats av coronaviruspandemin, men befintliga
sårbarheter har ökat och utgör utmaningar för återhämtningen.
https://www.ecb.europa.eu/pub/financialstability/fsr/html/index.en.html?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_ca
mpaign=1169e1b83bEMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-1169e1b83b80168167&mc_cid=1169e1b83b&mc_eid=054efc5889&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified
&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

ECB: COVID-19 och nödlidande lån
Rapporten undersöker 88 bankkriser sedan 1990 och finner att en hantering av nödlidande lån i tid är svår, men
kritisk för ekonomisk återhämtning.
https://www.ecb.europa.eu/pub/economicresearch/resbull/2020/html/ecb.rb200527~3fe177d27d.en.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspe
cified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

FSB: Beslutsfattare diskuterade åtgärder mot COVID-19 med privata sektorn
Financial Stabillity Board (FSB) arrangerade den 26 maj ett möte mellan beslutsfattare och privata sektorn om
åtgärder mot Covid-19.
https://www.fsb.org/2020/05/financial-policymakers-discuss-responses-to-covid-19-with-the-privatesector/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

ECB: Preliminär bedömning av effekterna av coronaviruset på EU:s banker
Kapitalet som bankerna ackumulerat de senaste åren tillsammans med kapitaltillskottet från
tillsynsmyndigheterna ligger i genomsnitt över deras övergripande kapitalkrav (OCR), vilket bör göra det möjligt
för banker att motstå de potentiella kreditriskförluster som uppkom i en känslighetsanalys baserad på stresstestet
2018.
https://eba.europa.eu/covid-19-placing-unprecedented-challenges-eubanks?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

ECB: Globala bankers aktieutdelningar och återköp av aktier
Europeiska centralbanken (ECB) gör en genomgång av globala bankers aktieutdelningar och återköp av aktier i
sin senaste finansiella stabilitetsrapport. De flesta banker i euroområdet tänker följa ECB:s rekommendationer att
avstå från utdelningar och återköp fram till oktober 2020. Däremot indikerar amerikanska och schweiziska
banker att de står fast vid sina planer för aktieutdelningar.
https://www.ecb.europa.eu/pub/financialstability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202005_05~d3679873d3.en.html?utm_campaign=unspecified&utm_cont
ent=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

EU-kommissionen: Rekommendationer till Sverige
EU-kommissionen har presenterat sina årliga landspecifika rekommendationer för 2020/21. Rekommendationen
till Sverige är (i) vidta alla nödvändiga åtgärder för att effektivt ta itu med pandemin, upprätthålla ekonomin och
stödja efterföljande återhämtning, (ii) tidigarelägga offentliga investeringsprojekt och främja privata
investeringar med fokus på investeringar som stödjer den gröna och digitala övergången, (iii) förbättra
effektiviteten i tillsynen av finansmarknaden för att förhindra penningtvätt.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendationsweden_en.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsi
s-anp-3

EU-parlamentet: Sammanställning av coronarelaterade åtgärder i banksektorn
Europaparlamentets arbetsgrupp Banking Union har sammanställt observationer och åtgärder som gjorts av
tillsynsmyndigheter, kreditvärderingsinstitut, bankföreningar eller andra branschexperter för att peka på
relevanta åtgärder inom banksektorn under Coronakrisen. Informationsmaterialet kommer att uppdateras varje
vecka, såvida inte relevant utveckling kräver något annat.
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)645746&utm_source=
European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=fa83b7d7afEMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-fa83b7d7af80168167&mc_cid=fa83b7d7af&mc_eid=054efc5889&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified
&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Euroområdets finansministrar: ESM:s krisstöd – Pandemic Crisis support
Euroområdets finansministrar, Eurogruppen, kom den 8 maj överens om detaljerna för hur European Stability
Mechanism (ESM) nödkreditlina, Pandemic Crisis Support, ska fungera. Pandemic Crisis Support är en del av
ett initialt stimulanspaket på 540 miljarder euro. Den kommer att vara tillgänglig för alla medlemsländer i
euroområdet, med standardiserade villkor.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/08/eurogroup-statement-on-the-pandemiccrisissupport/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

ECB: En digital ECB-valuta – en fantasi?
ECB:s direktionsmedlem Yves Mersch tar i ett tal upp frågan om en digital valuta hos ECB. En undersökning
visar att 80 procent av 66 tillfrågade centralbanker undersöker man frågan om digital valuta.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2020/html/ssm.sp200511~9f9eec5592.en.html?u
tm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

ECB: Företagen förväntar sig att tillgången på finansiering försämras
I Europeiska centralbankens (ECB) senaste undersökning om företagens tillgång till finansiering (SAFE)
rapporterar små och medelstora företag i euroområdet en minskning av omsättningen och vinsten och en
nedgång i förbättringarna i deras tillgång till finansiering. Små och medelstora företag förväntar sig att tillgången
på finansiering i framtiden kommer att minska på grund av effekterna av coronavirus.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200508~165acfffad.en.html?utm_campaign=unspecifi
ed&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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förening. Redaktör: Bodil Bjerre Sekund, bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se, 08-453 44 09.

EBA: Riktlinjer om kreditriskreducering för IRK-metoder med egen skattning av LGD
Europeiska bankmyndigheten har publicerat slutliga riktlinjer för kreditriskreducering (CRM) för institut som
använder avancerade interna modeller (A-IRK). Riktlinjerna, som är en del av EBA: s IRK- regelöversyn och
syftar till att eliminera de väsentliga skillnaderna i modellerna som beror på olika tillsynspraxis eller
bankspecifika val. Riktlinjerna kompletterar EBA-rapporten om CRM.
https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-guidelines-credit-risk-mitigation-institutions-applying-irb-approachown?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

EBA: Föreslår ramverk för standardiserade syntetiska värdepapperiseringar
Europeiska bankmyndigheten har publicerat förslag till ett ramverk för enkla, transparenta och standardiserade
syntetiska värdepapperiseringar (STS-värdepapperiseringar). Förslaget innehåller en lista över kriterier som ska
beaktas vid märkning av den syntetiska värdepapperiseringen som STS-värdepapperiseringar. I förslaget anges
också för och nackdelar med differentierad kapitalhantering för denna typ av värdepapperisering.
https://eba.europa.eu/eba-proposes-framework-sts-syntheticsecuritisation?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

