18 juni 2020

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

Brott
EBA: Önskemål om information om de-risking
De-risking innebär att banker väljer att inte ingå en kundrelation eller att avsluta en kundrelation, då banken inte
får tillräcklig kundkännedom för att hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. EBA har nu
publicerat önskemål om att få information från banker och kunder om omfattningen av de-risking, och hur det
påverkar kunderna. Svarstiden är den 11 september.
https://eba.europa.eu/eba-calls-input-understand-impact-de-risking-financial-institutions-and-customers

Europol: Upphovsrättsbrott har stark koppling till annan brottslighet
I en rapport konstaterar Europol att upphovrättsbrott har stark koppling till andra brott, som våldsbrott,
trafficking, narkotikabrott, stöld, olaga vapeninnehav, skattebrott och penningtvätt.
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-%E2%80%93-eu-ipo-report-ip-crime-and-its-links-toother-serious-crimes

Fonder
ESMA: Uppdaterade rapporteringsinstruktioner för penningmarknadsfonder
ESMA har gjort ändringar i det rapporteringsdokument som används för penningmarknadsfonder utifrån
feedback som inkommit från marknadsaktörer. Den nya versionen ska användas från september 2020 och
rapporter för första och andra kvartalet ska göras i denna.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-reporting-instructions-mmf-reporting

ESMA: Uttalande om kostnader i UCITS-fonder och AIF:er
ESMA publicerade den 4 juni sin ”supervisory briefing” om kostnader i UCITS-fonder och AIF:er, för att uppnå
mer enhetlig tillsyn mellan de nationella tillsynsmyndigheterna. I sitt briefing-dokument framhåller ESMA bland
annat att nationella tillsynsmyndigheterna ska beakta förvaltarnas prissättningsmodeller i sin tillsyn, att de ska
lägga vikt vid vilka upplysningar bolag lämnar om kostnader, att avgifter tydligt ska spegla en prestation och att
det finns en tydlig process för prissättning.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-promotes-convergence-in-supervision-costs-in-ucitsand-aifs

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

Hållbarhet
EU-kommissionen: Två EU-konsultationer på hållbarhetsområdet
EU-kommissionen har lanserat två konsultationer dels för en inception impact assessment för en EU-standard för
gröna obligationer dels en konsultation om själva innehållet i förslaget till standard. Ett formellt förslag väntas
komma fjärde kvartalet i år.
Konsultationen för inception impact assessment har deadline 10 juli 2020.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12447-EU-Standard-for-Green-BondKonsultationen för standarden har deadline den 2 Oktober 2020.
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-eu-green-bond-standard_en

ECB/SSM: Klimatrisker i tillsynen
Andreas Enria, ordförande för ECB:s banktillsyn SSM, har hållit tal om hur SSM arbetar med klimatrelaterade
risker i banksystemet. Talet handlade om att utveckla metoder för klimatrelaterade risker, och om att korrekt
prissättning av klimatrelaterade risker kan bidra till en mjuk övergång till låg-koldioxid-ekonomi. 15 procent av
de systemviktiga institutens exponeringar är mot koldioxid-intensiva bolag.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2020/html/ssm.sp200617~74d8539eda.en.html?u
tm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Europeiska Investeringsbanken, EIB: Svenskt bygge får grönt låneavtal värt 1 miljard kronor
Lånet ska användas för att utveckla två byggnadsprojekt i Stockholm som möter EIB:s krav på nära-noll-energibyggnader.
https://www.eib.org/en/press/all/2020-152-atrium-ljungberg-signs-a-green-energy-loan-agreement-worth-sek-1billion-with-theeib?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

ESRB: Att mäta risker för den finansiella stabiliteten av klimatförändringar
Europeiska systemrisknämnden (ESRB) har publicerat en rapport om riskerna för den finansiella stabiliteten till
följd av klimatförändringar.
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200608_on_Positively_green__Measuring_climate_change_risks_to_financial_stability~d903a83690.en.pdf?utm_campaign=unspecified&utm
_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Krishantering
Single Resolution Board, SRB: Tionde branschdialogen
EU:s gemensamma resolutionsnämnd Single Resolution Board (SRB) har hållit sin tionde dialog med
finansbranschen. Branschdialogen samlar företrädare från bankföreningar och deras medlemmar både på EU och
nationell nivå i bankunionens deltagande medlemsstater, företrädare för nationella resolutionsmyndigheter,
Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska centralbanken. Presentationerna från dialogen
finns på SRB:s hemsida.
https://srb.europa.eu/en/node/1026?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email
&utm_source=apsis-anp-3

Övrigt
EBA: Årsrapport för 2019
Årsrapport innehåller redogörelser för vad myndigheten har utfört under året samt vilka fokusområdena kommer
att vara närmaste året. Myndigheten har arbetat med implementeringen av Basel III-regelverket,
regelverkspaketet om riskreducerande åtgärder och konsumentskydd. EU-kommissionen har givit myndigheten
utökade befogenheter på antipenningtvättsområdet. Under året fick EBA ny ordförande José Manuel Campa och
flyttade från London till Paris.
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-2019-annual-report

EU-kommissionen: Konvergensrapport – inklusive Sverige
Kommissionen har publicerat en konvergensrapport med information om hur medlemsstaterna uppfyller de
nödvändiga villkoren för att anta den gemensamma valutan euro varav ett av länderna är Sverige.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip129_en.pdf

EBA: EU-omfattande transparensövning publicerad
Europeiska Bankmyndigheten har publicerat sin sjunde EU-omfattande transparency exercise
(transparensövning). De uppgifter som publicerats baseras på bankdata från och med den 31 december 2019, före
COVID-19 utbrottet. Uppgifterna visar att EU:s banksektor gick in i krisen med solida kapitalpositioner och
förbättrad tillgångskvalitet, men visar också den betydande spridningen mellan bankerna.
https://eba.europa.eu/eba-releases-bank-bank-data-start-covid-19-crisis

IMF: Rekommendationer för att förhindra en finansiell kris
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken ger i ett blogginlägg gemensamma rekommendationer för
att hjälpa tillsynsmyndigheterna under rådande omständigheter, och kräver vaksamhet vad gäller vidtagna
politiska åtgärder som inte överensstämmer med internationella standarder för att inte coronakrisen omvandlas
till en finansiell kris.
https://blogs.imf.org/2020/06/15/combating-covid-19-how-should-banking-supervisorsrespond/?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=c70d6fdbd1EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-c70d6fdbd180168167&mc_cid=c70d6fdbd1&mc_eid=054efc5889&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified
&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

ECB: Arbetsgrupp rekommenderar frivillig kompensation vid övergången från Eonia till €ster
Arbetsgruppen för riskfria räntor i euro har den 16 juni godkänt en rekommendation om att motparter frivilligt
utbyter kompensation för ”legacy swaption contracts” som påverkas av övergången från central
motpartsdiskontering med ränta enligt euroindexindexgenomsnittet (EONIA) till euro-korttidsränta (€ster) och
som är planerat till den 27 juli 2020.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200616~b4b2d1bad1.en.html?utm_campaign=unspeci
fied&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Bank of England: Övergången till riskfri ränta
Bank of England har beslutat att publicera ett daglig SONIA Compounded Index och räknar med att det kommer
ske med start i början av augusti. Det exakta datumet kommer att bekräftas med tiden. Däremot kommer de inte
nu att producera SONIA ”period averages” då samsyn saknas kring användbarheten och de konventioner som
ligger till grund för sådana räntor.
https://www.bankofengland.co.uk/paper/2020/supporting-risk-free-rate-transition-through-the-provision-ofcompoundedsonia?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

EBA: Förslag till tekniska standarder för mjukvarutillgångar
Europeiska Bankmyndigheten har publicerat en konsultation med förslag till tekniska standarder som
specificerar hanteringen av mjukvarutillgångar. Konsultationen ska vara besvarad senast den 9 juli 2020.
https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-technical-standards-specifying-prudential-treatment-softwareassets?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

ECB/SSM: Rapport om bankers kreditgivningsstandard
ECB har i en rapport gått igenom bankernas rutiner vid kreditgivning under 2016-2018, och hittat svagheter i
kreditgivningsstandarden. I flera fall hittar man exempel på att prissättningen av lån inte täcker förväntade
förluster och kostnader. Banker med hög andel NPL tenderar att lämna lån med mer konservativ syn än andra
banker. Det finns inga bevis för att banker som använder interna modeller har tillämpat bättre riskbaserade
prissättning.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200610~c926a7b8c9.en.html?utm_ca
mpaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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EU-parlamentet: Tillfälliga och riktade lättnader i regelverket för EU-banker
Parlamentsledamöterna i det ekonomiska utskottet godkände den 9 juni åtgärderna för att tillfälligt säkerställa
gynnsamma villkor för bankerna för att stödja kreditgivningen till företag och hushåll och absorbera förluster,
för att mildra de allvarliga ekonomiska konsekvenserna av Covid-19-pandemin.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200608IPR80708/covid-19-revised-rules-to-encouragebanks-to-lend-to-companies-and-households

ESRB: Rekommendation om att begränsa aktieutdelningar
Europeiska systemrisknämndens (ESRB) styrelse beslutade den 8 juni att stödja och komplettera tidigare initiativ
från ECB, EBA, EIOPA och nationella myndigheter genom att utfärda en rekommendation om begränsning av
utdelningar under COVID-19-pandemin.
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation200608_on_restriction_of_distributi
ons_during_the_COVID19_pandemic_2~f4cdad4ec1.en.pdf?e360b1558e1cf639e31588f35747aaa3&utm_campaign=unspecified&utm_c
ontent=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Baselkommittén: Svar på vanliga frågor om referensräntor för benchmark
För att främja en konsekvent tolkning av Baselstandarderna publicerar Baselkommittén regelbundet svaren på
vanliga frågor (FAQ). I ett nytt publicerat dokument täcks en rad frågor som rör reformen av referensräntor för
benchmark och förtydliganden avseende den standardiserade strategin för operativ risk.
https://www.bis.org/bcbs/publ/d503.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=
email&utm_source=apsis-anp-3

IMF: Ekonomiska effekter av coronaviruset i Sverige
Internationella valutafonden (IMF) ger en beskrivning av hur svensk ekonomi har påverkats av coronapandemin
i ljuset av att Sveriges strategi, som baseras mer på rekommendationer och socialt ansvar än lagliga skyldigheter.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/01/na060120-sweden-will-covid-19-economics-bedifferent?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp3

