28 oktober 2021

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

Betalningar
EBA: Upphäver riktlinje om säkerhet för internetbetalningar med anledning av PSD I
EBA har upphävt sin riktlinje om säkerhet för internetbetalningar med anledning av PSD I. Den blev föråldrad
när PSD II och riktlinjer relaterade till PSD II trädde i kraft.
https://www.eba.europa.eu/eba-repeals-its-guidelines-security-internet-payments-under-former-paymentsservices-directive-psd1

Brott
FATF: Identifierar problem i rapport om gränsöverskridande betalningar
I en rapport konstaterar FATF ett antal hinder för snabba, effektiva, billiga och inkluderande gränsöverskridande
betalningar. Främst beror hindren på att FATF:s rekommendationer har implementerats på olika sätt i olika
länder, något som försvårar gränsöverskridande betalningar och ökar kostnaderna.
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/cross-border-payments.html

Fonder
Esma: Prestationsbaserade avgifter för fondföretag och vissa AIF:er
Finansinspektionen har meddelat Esma att man inte avser att följa Esmas riktlinjer för prestationsbaserade
avgifter avseende vissa typer av alternativa investeringsfonder (ESMA34-39-992).
https://www.esma.europa.eu/document/compliance-table-guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certaintypes-aifs

Hållbarhet
EBA: Föreslår standarder för taxonomirelaterade offentliggöranden
EBA, EIOPA och ESMA har tagit fram utkast till tekniska standarder angående offentliggörande enligt
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) och taxonomiförordningen. Utkastet till RTS syftar till att
tillhandahålla upplysningar till slutinvesterare om finansiella produkter i miljömässigt hållbar ekonomisk
verksamhet, förse dem med jämförbar information för att göra välgrundade investeringsval och upprätta en enda
regelbok för hållbarhetsupplysningar enligt SFDR och taxonomiförordningen.
https://www.eba.europa.eu/esas-propose-new-rules-taxonomy-related-product-disclosures
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NGFS: Nya rapporter om tillsynsfrågor gällande hållbarhetsområdet
Network for greening the financial system, NGFS, som är ett nätverk för centralbanker och tillsynsmyndigheter,
har publicerat två rapporter i oktober. Progress Report on the Guide for Supervisors samt ytterligare en rapport,
Scenarios in Action: a progress report on global supervisory and central bank climate scenario exercises.
https://www.ngfs.net/en/liste-chronologique/ngfs-publications

ECB: Finanssektorns bidrag till att bekämpa klimatförändringar
ECB:s ordförande Christine Lagarde beskrev i ett tal hur finanssektorn kan bidra till att bekämpa
klimatförändringar på tre sätt: information, innovation och anpassning. Finansmarknadernas förmåga att ta till
sig, analysera och sprida information på ett sätt som långt överstiger vad individer kan uppnå själva, är en av de
viktigaste styrkorna, även i den gröna övergången.
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211012~bfe7738d35.en.html

Bankföreningen: Undertecknar FN inititativet Principles for Responsible banking
Bankföreningen har anslutit sig som stödjande organisation till FN:s Principles for Responsible Banking.
Avsikten med principerna är att banksektorn ska ligga i linje med FN:s hållbarhetsmål, Parisavtalet och andra
nationella och internationella klimatmål.
https://www.anpdm.com/newsletterweb/47475B437741455E4777404359/414B5B4173484A5A437345405C447
1

Kapitaltäckning
EU-kommissionen: Delegerad förordning om användning av internmetoden
Kommissionen har den 20 oktober 2021 antagit en delegerad förordning om komplettering av
kapitaltäckningsförordningen (CRR) avseende tekniska tillsynsstandarder för specificering av den
bedömningsmetod som behöriga myndigheter ska följa när de bedömer huruvida kreditinstitut och
investeringsföretag uppfyller kraven när det gäller att använda internmetoden.
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)7470&lang=sv

Tillsyn
EBA: Rapporter om nationella tillsynsmyndigheters oberoende
EBA, EIOPA och Esma har publiceradt individuella rapporter om tillsynsoberoende för tillsynsmyndigheter i
sina sektorer. De tre rapporterna gör en sammanfattning av den faktiska situationen om oberoende utifrån
vinklar: operativt, ekonomiskt och personligt oberoende samt ansvarighet och transparens. Som exempel har inte
alla nationella tillsynsmyndigheter mandat att anställa den personal man behöver för att kunna fullgöra sitt
uppdrag. Stora skillnader finns också i skyddet för personalens oberoende, som hantering av intressekonflikter
och anställningsvillkor.
https://www.eba.europa.eu/european-supervisory-authorities-publish-sectoral-reports-supervisory-independencecompetent

Värdepappersmarknad
Esma: Verena Ross ny ordförande
EU-rådet har den 15 oktober 2021 antagit beslutet att tillsätta Verena Ross som ny ordförande för Esma. Verena
Ross tillträder rollen den 1 november 2021 och ska inneha den en femårsperiod med möjlighet till en
förlängning.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/verena-ross-appointed-chair-european-securities-andmarkets-authority

Esma: Call for evidence, Priips-förordningen
Esorna (Esma, EBA och EIOPA) har den 21 oktober 2021 publicerat en så kallad call for evidence gällande en
översyn av Priips-förordningen. Konsultationen är öppen till och med den 16 december och tar, bland annat,
sikte på Priips-förordningens omfång och basfaktabladens (KID) praktiska tillämpning, komplexitet och
läsbarhet. Baserat på de synpunkter som inkommer ska Esorna, inom ramen för Joint Committee, ta fram
tekniskt råd till EU-kommissionen senast den 30 april 2022.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-invite-stakeholders-input-priips-review

Esma: Förslag till tekniska standards avseende förordningen om upplysningskrav (SFDR)
Esorna (EBA, Esma och Eiopa) har den 22 oktober 2021 levererat sin slutliga rapport till EU-kommissionen med
utkast till tekniska tillsynsstandarder (RTS) beträffande rapportering enligt SFDR justerad efter
taxonomiförordningen. Den aktuella rapporteringen rör finansiella produkter som gör att hållbara investeringar
bidrar till att uppnå miljömässiga mål.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-propose-new-rules-taxonomy-related-productdisclosures

Övrigt
IMF: Global Financial Stability Report
Internationella valutafonden, IMF, publicerade den 12 oktober sin stabilitetsrapport för världens finansiella
system. I rapporten behandlas potentiella risker för stabiliteten, men även kryptovalutor och hållbarhet.
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2021/10/12/global-financial-stability-report-october2021?code=imf.org

EBA: Fortsatt höga övergångsrisker när Libor och Eonia upphör
Europeiska Bankmyndigheten har sammanställt de risker de ser hos banker som fortsatt har exponeringar mot
referensräntorna Libor och Eonia. Dessa referensräntor upphör vid årsskiftet och ersätts av andra. Enligt EBA
finns betydande legala och operationella risker i samband med övergången. Huvuddelen av alla exponeringar är i
form av derivat, men det finns även i form av lån.
https://www.eba.europa.eu/eba-points-still-elevated-benchmark-rate-transition-risks
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