2 juli 2020

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

Brott
Europol: Rapport om terrorism i EU 2019
Europol har publicerat en rapport om terrorism i EU där man redogör för uppgifter från 2019. Rapporten redogör
för terrorism från både vänsterextremt och högerextremt håll samt för jihadistisk terrorism. Europol har
analyserat var attentaten begås, hur de finansieras, vilka metoder som används samt vilken propaganda som
terroristerna använder sig av.
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/terrorism-in-eu-geographically-widespread-and-multifaceted

Hållbarhet
EU: Taxonomin antagen av EU-parlamentet
Taxonomiförordningen har nu antagits av EU-parlamentet, publicerats i EU:s officiella tidning och träder i kraft
den 12 juli 2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852

NGFS: Rapport om scenanarioanalyser
Centralbanks- och tillsynsmyndigheternas samarbetsorgan på hållbarhetsområdet NGFS, Network for Greening
the Financial System, har nyligen publicerat en rapport om scenarioanalyser (inklusive teknisk bilaga).
https://www.ngfs.net/en/publications/ngfs-climate-scenarios

Bank of England: Vägledning för att hantera klimatrelaterade risker
Climate Financial Forum, CFRF, har publicerat en guide som ska hjälpa företag att hantera klimatrelaterade
finansiella risker. Guiden ger praktiska rekommendationer till företag i alla storlekar om klimatrelaterade
finansiella risker, effektiv riskhantering, scenarioanalys och möjligheter till innovation i konsumenternas
intresse. CFRF bildades i mars 2019 av brittiska Prudential Regulation Authority, PRA, och Financial Conduct
Authority, FCA.
https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/june/the-cfrf-publishes-guide-to-help-financial-industry-addressclimate-related-financial-risks
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Kapitalkrav
BIS: Förslag till ändring av kapitalkraven för värdepapperisering av nödlidande lån
Baselkommittén för banktillsyn publicerade ett tekniskt ändringsförslag för att hantera en brist i regelverket
gällande värdepapperisering av nödlidande lån (NPL). Förslaget togs fram av kommittén innan Covid-19pandemin började. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 23 augusti 2020.
https://www.bis.org/bcbs/publ/d504.htm

Europaparlamentet: Kapitaltäckningsförordningen (CRR) 2.5 godkänd
Europaparlamentet godkände den 19 juni en ”quick fix” av kapitaltäckningsförordningen (CRR) för att tillfälligt
säkerställa gynnsamma villkor för bankerna, den så kallade CRR 2.5. Detta kommer att stödja kreditflöden till
företag och hushåll och absorbera förluster och minska de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19-lock-down.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81234/covid-19-easing-rules-to-encouragebanks-to-lend-to-companies-and-households

Baselkommittén: Upprepar sin vägledning om Basel III-buffertar
Baselkommittén anser att bankernas neddragning av Basel III-buffertar för att upprätthålla kreditgivningen både
är förväntat och lämpligt under nuvarande stressperiod. Tillsynsmyndigheterna ska ge bankerna tillräckligt med
tid för att återställa buffertar med hänsyn till ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden och enskilda
bankförhållanden.
https://www.bis.org/press/p200617.htm

Krishantering
SRB: Årsrapport för 2019
EU:s gemensamma resolutionsnämnd, Single Resolution Board (SRB) har publicerat sin årsrapport för 2019
med detaljer om framstegen med att främja finansiell stabilitet och samtidigt skydda skattebetalaren genom
Europas krishanteringsregelverk. https://srb.europa.eu/en/node/1031

EBA: Ytterligare tillsynsbefogenheter till myndigheter
Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 26 juni ett diskussionspapper där man undersöker hur man
kan förbättra krishanteringsregelverket (BRRD) om åtgärder för tidiga ingripanden. Målet är att ytterligare
förbättra krishanteringsverktyg som finns tillgängliga för behöriga myndigheter utöver väl etablerade och
allmänt använda tillsynsbefogenheter som fastställs i kapitaltäckningsdirektivet (CRD) och SSM-förordningen
(SSMR). Diskussionspapperet är nu ute på remiss med synpunkter senast den 25 september.
https://eba.europa.eu/eba-launches-discussion-further-enhancing-supervisory-powers-competent-authorities

FSB: Utvärderinga av too-big-to-fail reformer
Financial Stability Board (FSB) har utvärderat reformerna för banker som är alltför stora för att gå omkull och
finner att de har gjort bankerna mer motståndskraftiga och hanterbara, men att det finns luckor som måste täppas
till. De nämner att resolutionsregelverket fullt ut måste genomföras samt att rapportering och offentliggörande
kan förbättras ytterligare. FSB har skickat ut utvärderingen på remiss med svar senast den 30 september.
https://www.fsb.org/2020/06/fsb-evaluation-finds-too-big-to-fail-reforms-made-banks-more-resilient-andresolvable-but-gaps-need-to-be-addressed-2/

Referensvärden
FSB: Uttalande om effekterna av Covid-19 på reformer av referensvärden
Financial Stability Board, FSB, vidhåller sin syn att företag inom finansiella och icke-finansiella sektorer i alla
jurisdiktioner bör fortsätta övergången till riskfria räntor för att minska beroendet av IBOR där det är lämpligt
och i synnerhet ta bort det kvarvarande beroendet av LIBOR till slutet av 2021. FSB bedömer dock att
coronakrisen kan försena vissa delar av företagens övergångsplaner.
https://www.fsb.org/2020/07/fsb-statement-on-the-impact-of-covid-19-on-global-benchmark-reform/

Tillsyn
ECB/SSM: Samråd om att se över tillsynsstrategi för bankkonsolideringar
ECB:s tillsynsmekanism SSM gör en översyn av sin tillsynstrategi för bankkonsolideringar. ECB/SSM vill
använda sina tillsynsverktyg för att underlätta hållbara konsolideringsprojekt. Sådana projekt måste baseras på
en trovärdig affärs- och integrationsplan, förbättra hållbarheten i affärsmodellen och respektera höga standarder
för styrning och riskhantering.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200701~3a15b9f8b1.en.html

Rådet: Antar tillfälliga ändringar i tillsynsförordningen – CRR 2.5
Rådet antog den 24 juni ett bankpaket för att ge riktade och tillfälliga lagstiftningsförändringar av
tillsynsförordningen (CRR 2) det så kallade CRR 2.5 Det innebär att EU tillfälligt anpassar regelverket för att
maximera bankernas förmåga att låna ut pengar och stödja hushåll och företag i återhämtningen från COVID-19krisen. Ändringarna träder i kraft efter publicering i Official Journal, dock senast i slutet av juni 2020.
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2020/06/24/covid-19-council-adopts-exceptional-rulesto-facilitate-bank-lending-in-the-eu/

Övrigt
Riksbanken: BIS etablerar ett innovationscenter i Stockholm
Bank for International Settlements, BIS, offentliggjorde den 30 juni att de etablerar ett innovationscenter (BIS
Innovation Hub Centre) i Stockholm i samarbete med centralbankerna i Danmark, Island, Norge och Sverige.
Det nordiska innovationscentret ska verka för att fördjupa analysen av tekniska finansiella innovationer som är
relevanta för centralbanker.
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/bisetablerar-ett-innovationscenter-i-stockholm/

EBA: Riktlinjer om moratorium förlängs
Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har beslutat förlänga tillämpningen av riktlinjerna för moratorium till den
30 september 2020. EBA konstaterar att EU: s ekonomier ännu inte öppnats fullt ut och att det är viktigt att ge
bankerna fortsatt möjlighet att ge stöd till sina låntagare i denna extraordinära situation.
https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september

EBA: Utvärdering av stresstest för insättningsgarantisystem
Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat sin första peer review av stresstester och motståndskraften
hos insättningsgarantisystem, DGS. Syftet med peer review var att bedöma DGS:s motståndskraft baserat på
resultaten från DGS-stresstester och att identifiera god praxis och områden för förbättring. EBA konstaterar att
motståndskraften överlag är god.
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-first-peer-review-stress-tests-and-resilience-deposit-guarantee-schemesdgss
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