7 april 2022

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

Betalningar
EBA: Rapport om stark kundautentisering
EBA har publicerat sin slutrapport med ändringar av de tekniska standarderna för stark kundautentisering och
säker kommunikation under PSD2.
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-report-amendment-its-technical-standards-exemption-strongcustomer

Brott
EU-kommissionen: Kommissionen har publicerat Q&A om sanktioner mot Ryssland
EU-kommissionen har börjat ta in frågor via Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkringsoch tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) om hur EU:s sanktionsregler mot Ryssland ska tillämpas. De första
frågorna och svaren har nu publicerats av EU-kommissionen.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictivemeasures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#faq

Fonder
Esma: Aktivt förvaltade fonder presterade inte bättre än passiva under början på Covid 19pandemin
Esma har publicerat en studie där de redogör för hur aktiefonder utvecklades under inledningen av Covid 19pandemin (19 februari – slutet av juni 2020). Studien visar att aktivt förvaltade fonder inte presterade bättre än
passiva.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-2078__fund_performance_during_market_stress.pdf
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Esma: Årlig rapport om kostnader för investeringsprodukter för privatkunder
Esma har publicerat sin årliga rapport över resultat och kostnader för europeiska investeringsprodukter som
vänder sig till konsumenter. Rapporten visar att kostnaderna för UCITS-fonder minskat marginellt och att
resultatet varierat avsevärt under mätperioden. Privatkunder betalade i genomsnitt cirka 40 % mer än
institutionella investerare över alla tillgångsklasser.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-1651677_asr_performance_and_costs_of_eu_retail_investment_products.pdf

Esma: Hållbarhetsfonder överträffar resultatet och är billigare
En nyhet är från Esmas årliga rapport är att UCITS-fonder med hållbarhetsprofil s.k. ESG-fonder (här har de
tittat på aktie-, obligations- och blandfonder) överträffade fonder utan hållbarhetsprofil, dessutom var de
överlag billigare.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1924_pr__asr_costs_and_performance_2022.pdf

Hållbarhet
EU-kommissionen: Expertgrupp lanserar rapporter om taxonomins övriga 4 miljömål och
utvidgad taxonomi
EU kommissionens expertgrupp, EU sustainable finance platform, har publicerat sin rapport med
rekommendationer om tekniska gransningskriterier för de fyra återstående miljömålen. De första två målen;
begränsning av klimatförändringarna och anpassning till klimatförändringar har ju presenterats tidigare. De fyra
målen som behandlas är a) Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser b) övergång till en
cirkulär ekonomi c) förebyggande och begränsning av föroreningard) skydd av biologiskt mångfald och sunda
ekosystem. Rapporten om den utvidgade taxonomin kommer att publiceras först nästa vecka.
https://ec.europa.eu/info/files/220330-sustainable-finance-platform-finance-report-remaining-environmentalobjectives-taxonomy_en

ESMA: Söker rådgivare till arbetsgrupp inom hållbarhet
ESMA söker kandidater till sin nyinrättade arbetsgrupp inom hållbarhet. Gruppen kommer att ha runt 20
experter valda på en tid av två år.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-seeks-experts-in-sustainable-finance-its-newconsultative-working-group

EBA: EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma har publicerat ett
uppdaterat uttalande om tillämpningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. I uttalandet
upprepas rekommendationen till aktörer att sätta sig in i utkast till kommande regler.
https://www.eba.europa.eu/esas-issue-updated-supervisory-statement-application-sustainable-finance-disclosureregulation

Redovisning
EFRAG: Presenterar en uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 25 mars en uppdaterad tidplan för
EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och
uttalanden blir gällande inom EU.
https://www.efrag.org/Endorsement

Tillsyn
EBA: Reviderade riktlinjer för tillsynsprocessen
Europeiska Bankmyndigheten har reviderat sina riktlinjer för översyns- och utvärderingsprocess (SREP). Syftet
med revideringen är att implementera ändringar som gjorts genom CRD4. Bland annat revideras riktlinjerna
gällande pelare 2-krav och pelare 2-vägledning för att säkerställa att de återspeglar ett rent
mikrotillsynsperspektiv.
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-revised-guidelines-common-procedures-and-methodologiessupervisory-review-and

Värdepappersmarknad
ESMA: Förlängning av ekvivalensbeslut för CCP i UK
Esma har den 25 mars 2022 förlängt beslutet om att de tre erkända centrala motparterna (CCP) baserade i UK är
likvärdiga de CCP:er som är baserade inom EU och reglerade av Emir. Förlängningen av ekvivalensbeslutet
gäller temporärt till och med 30 juni 2025.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-extends-uk-ccps%E2%80%99-recognition-decisions

ESMA: Uppdaterat joint supervisory statement om tillämpbarheten av SFDR
Esma, tillsammans med EBA och Eiopa, har den 25 mars 2022 uppdaterat sitt gemensamma joint supervisory
statement beträffande tillämpbarheten av SFDR. Det uppdaterade dokumentet innehåller information om en ny
tidslinje, förväntningar av den explicita kvantifieringen av produktupplysningar enligt artiklarna 5 och 6 i
taxonomiförordningen samt användningen av estimat.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-issue-updated-supervisory-statement-applicationsustainable-finance

ESMA: Slutlig rapport med förslag till ändringar i RTS 1 och RTS 2
Esma har den 28 mars 2022 publicerat sin slutliga rapport som föreslår ändringar i RTS 1 och RTS 2 till Mifir,
vilka rör transparensregimen för equites och non-equites.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-amendments-review-transparencyrequirements-under-mifir

ESMA: 2021 Corporate reporting enforcement and regulatory activities
Esma har den 30 mars 2022 publicerat 2021 års rapport för Corporate reporting enforcement and regulatory
activities.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-its-2021-corporate-reporting-enforcement-andregulatory-report

ESMA: Uppföljande rapport till peer review av riktlinjer om tillsyn över finansiell information
Esma har den 31 mars 2022 publicerat en uppföljande rapport till den tidigare peer review som genomfördes
avseende Esma:s riktlinjer om tillsyn över finansiell information. Den uppföljande rapporten visar att majoriteten
av de sju nationella tillsynsmyndigheterna som omfattades av granskningen (däribland Finansinspektionen) har
gjort framsteg sedan den förra granskningen vilken genomfördes 2017.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-follow-report-peer-review-guidelinesenforcement-financial
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ESMA: Tillgängliggörande av ISIN-koder innan den andra publiceringen av årlig
transparensberäkning
Esma har den 31 mars 2022 publicerat en lista av ISIN-koder som ska komplettera resultatet av den årliga
transparensberäkningen för aktier och aktieliknande instrument den 8 april 2022.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-available-isins-second-publication-annualtransparency-calculations

ESMA: Förbättrad kvalitet på datarapportering enligt Emir och SFTR
Esma har den 1 april 2022 publicerat den andra utgåvan av sin Data Quality Report som baseras på data från
Emir:s och SFTR:s rapporteringsregimer. Esma:s rapport visar att kvaliteten på datarapporteringen enligt de
nämnda regelverken har förbättrats.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-emir-and-sftr-data-quality-improve-followingcoordinated-actions

ESMA: Uppskjutande av årlig översyn av RTS 2
Esma har beslutat att skjuta upp den årliga översynen av RTS 2 om transparens för non-equity instrument.
Uppskjutandet görs mot bakgrund av den nu pågående Mifir Review.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-postpones-rts-2-annual-review

ESMA: Nya Q&As
Esma har den 1 april 2022 publicerat uppdaterade Q&As till benchmarkförordningen, Esma:s riktlinjer om
alternativa nyckeltal (APM), MIFIR och SFTR.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-4

ESMA: Slutlig rapport om översyn av blankningsförordningen
Esma har den 4 april publicerat sin slutliga rapport om översynen av blankningsförordningen. I rapporten
fokuserar Esma på, bland annat, reglerna om relevanta myndigheters processer för att införa kort- och långsiktiga
förbud samt beräkningar och offentliggöranden av korta nettopositioner.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-final-report-review-short-sellingregulation

KOM: Öppen konsultation om källskatter – nytt EU-system för att undvika dubbelbeskattning
Kommissionen har den 1 april 2022 publicerat en öppen konsultation gällande ett nytt EU-system för
undvikande av dubbelbeskattning vid källskatt. Konsultationen har sin bakgrund i åtgärd 10 i EUkommissionens åtgärdsplan Capital markets union 2020 (CMU II) som syftar till att sänka gränsöverskridande
investerares kostnader och förhindra skattebedrägerier. Konsultationsperioden löper fram till och med 24 juni
2022.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Kallskatter-nytt-EU-system-foratt-undvika-dubbelbeskattning_sv

KOM: Öppen konsultation om ESG- och hållbarhetsrisker i kreditbetyg
Kommissionen har den 4 april 2022 publicerat en öppen konsultation gällande kreditvärderingsinstituts
tillämpning av relevanta ESG-risker när de bedömer företags eller finansiella instruments kreditvärdighet.
Konsultationen löper fram till och med 6 juni 2022.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13330-Hallbar-finansiering-ESG-ochhallbarhetsrisker-i-kreditbetyg_sv

ESMA: Föreslår detaljreglering om transparenskraven i MIFIR
Det pågår en översyn av transparenskraven i MIFIR, men effekterna kommer till stor del bero på hur
detaljregleringen utformas i tekniska standarder. ESMA föreslår nu att kommissionen ska besluta om vissa
tekniska standarder på detta område.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-amendments-review-transparencyrequirements-under-mifir

ESMA: Rapport om blankningsförordningen
ESMA har genomfört ett offentligt samråd om kraven i blankningsförordningen mot bakgrund av utvecklingen
under pandemin och vissa uppmärksammade marknadshändelser. I en rapport till kommissionen föreslås nu vissa
skärpningar och ökade krav på transparens.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-final-report-review-short-selling-regulation

Övrigt
FSB: Covid-19 har accelererat trenden mot digitalisering av finansiella tjänster för
privatpersoner
En rapport från FSB (Financial Stability Board) visar att pandemin har accelererat trenden mot digitalisering av
finansiella tjänster för privatpersoner. Även om omfattande data om marknadsandelar för FinTechs, BigTechs
och etablerade finansiella institutioner inom digitala finansiella tjänster för detaljhandeln är knappa, tyder proxys
på att BigTechs och större FinTechs har utökat sitt avtryck ytterligare inom finansiella tjänster.
https://www.fsb.org/2022/03/fsb-report-finds-that-covid-19-has-accelerated-the-trend-towards-digitalisation-ofretail-financial-services/

Bank of England: Rapport om kryptotillgångar och finansiell stabilitet
Teknologin bakom kryptotillgångar skapar nya finansiella tillgångar och nya sätt att förmedla tjänster. Många
tjänster som nu underlättas av denna teknologi speglar de som är tillgängliga i den traditionella finansiella
sektorn, inklusive utlåning, växling, investeringar, förvaltning och försäkring. Denna aktivitet är för närvarande
koncentrerad till kryptotillgångar och är liten jämfört med den övergripande finansiella sektorn: Men
kopplingarna till den traditionella finansiella sektorn kommer sannolikt att öka.
https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-in-focus/2022/march-2022

ECB: Publicerar gemensamt tillvägagångssätt kring policyval i europeiska bankregler
Europeiska bankregler ger nationella tillsynsmyndigheter befogenheter i tillsynen. För att få en mer enhetlig
tillsyn av banker i bankunionen har ECB publicerat ett gemensamt tillvägagångssätt kring policyval i europeiska
bankregler.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220328~9a023d4e1f.en.html

ESRB: Ser ökade risker för finansiell stabilitet
Styrelsen för den europeiska systemrisknämnden (ESRB) har uttryckt sin fulla solidaritet med folket i Ukraina.
Styrelsen noterade att den ryska invasionen av Ukraina har lett till ökad osäkerhet och en märkbar ökning av
riskerna för finansiell stabilitet i EU. ESRB och dess medlemsinstitutioner följer noga krigets konsekvenser för
finansiell stabilitet.
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2022/html/esrb.pr220331~6590741a8c.en.html
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