10 september 2020

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

Dataskydd
EDPB: Vägledning kring personuppgiftsansvarig samt åtgärder rörande Schrems II-domen
Europeiska dataskyddstyrelsen, EDPB, beslutade vid sitt septembermöte om två nya vägledningar, en om
personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde samt en om användningen av sociala medier. Vidare har beslutats
om åtgärder med anledning av Schrems II-domen. EDPB har tillsatt en arbetsgrupp för att titta på klagomål som
inkommit till olika europeiska dataskyddsmyndigheter rörande personuppgiftsansvarigas användning av
Google/Facebooktjänster som innebär överföring av personuppgifter till USA.
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-thirty-seventh-plenary-sessionguidelines-controller_sv

Fonder
ESMA: Förtydligande avseende begreppet ”externt tillskott”
Med anledning av vissa interventioner som gjorts för att mildra likviditetseffekterna av den finansiella kris som
följde av utbrottet av COVID-19 under våren, har vissa frågor väckts avseende tillämpning av artikel 35 och
begreppet ”externt tillskott” i penningmarknadsfondsförordningen. ESMA har därför i ett tillkännagivande
förtydligat vilka villkor som faller inom tillämpningsområdet för artikel 35. Här ska dels beaktas om priset är
”uppblåst”, och dels om åtgärden har till syfte att upprätthålla penningmarknadsfondens likviditetsprofil
och NAV.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-1096_esma_statement_mmf_art35.pdf

ESMA: Skrivelse till EU-kommissionen om AIFMD review
Som ett led i den pågående översynen av direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD) har
ESMA lämnat en skrivelse med ändringsförslag till EU-kommissionen. ESMA lyfter bland annat fram behovet
av harmonisering mellan reglerna i AIFMD och UCITS, tillgång till likviditetshanteringsverktyg och
förtydliganden avseende kategorisering av kunder.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-551_esma_letter_on_aifmd_review.pdf

ESMA: Riktlinjer för stresstestscenarier avseende penningmarknadsfonder uppdateras
ESMA har utvärderat 2019 års riktlinjer för stresstestscenarier mot bakgrund av den marknadsutveckling som
följde i spåren av COVID19-krisen. I sin utvärdering fann ESMA att parametrarna i stresstestscenarierna i
många delar överensstämde med de villkor som rådde under mars 2020, men att vissa av parametrarna behöver
omarbetas.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-49-184_mmfr_stress_test_statement.pdf
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Krishantering
EBA: Rapport för 2019 om resolutionsforum
Europeiska Bankmyndigheten, EBA, redogör för sina iakttagelser för 2019 vad gäller effektivitet, duglighet och
konsekvens i det arbete som bedrivits i resolutionsforum samt i resolutionsplanering. EBA anger vilka områden
som kommer att övervakas under 2020, vilket primärt rör coronarelaterade åtgärder som vidtagits under året.
EBA konstaterar att resolutionsforum är effektiva verktyg för resolutionsmyndigheterna i medlemsstaterna i
hanteringen av resolutionsplaner för gränsöverskridande bankverksamhet.
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-2019-annual-report-resolution-colleges

Redovisning
IASB: Färdigställer översynen med anledning av IBOR reform
International Accounting Standards Board (IASB) publicerade den 3 september att redovisningsreglerna
avseende reformen om förändrade interbankräntor (IBOR) har färdigställts. Förändringarna påverkar
redovisningsstandarderna IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16 och IAS 39. Översynen omfattar förändringar i
kontraktuella kassaflöden, säkringsredovisning samt upplysningskrav. Reglerna träder i kraft för räkenskapsår
som startar den 1 januari 2021 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/08/iasb-completes-response-to-ibor-reform/

