5 maj 2022

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

Hållbarhet
EBA: Konsulterar om hållbarhetsindikatorer för värdepapperisering
EBA har, tillsammans med ESMA och Eiopa, tagit fram ett utkast till tekniska standarder för tillsyn om
hållbarhetsindiktatorer för viss värdepapperisering (STS) enligt EU:s regelverk. Utkastet blir nu föremål för
konsultation.
https://www.eba.europa.eu/calendar/esas-consultation-sts-securitisations-related-sustainability-disclosures

EFRAG: Konsulterar om europeiska standarder för hållbarhetsredovisning
I det föreslagna direktivet CSRD, som för närvarande förhandlas mellan rådet och parlamentet, anges att EUkommissionen ska besluta om europeiska standarder för hållbarhetsredovisning efter förslag från EFRAG. Nu
har EFRAG presenterat ett antal utkast till standarder och en konsultation inleds som löper till den 8 augusti.
https://www.efrag.org/lab3

EBA: Lanserar diskussion om miljöriskers roll i tillsynen
EBA har publicerat ett diskussionsunderlag om miljöriskers roll i tillsynsramen för kreditinstitut och
värdepappersföretag. Dokumentet undersöker om och hur miljörisker ska införlivas i den första pelarens
tillsynsram samt betonar vikten av att samla in relevant och tillförlitlig information om miljörisker och deras
inverkan på institutens ekonomiska förluster.
https://www.eba.europa.eu/eba-launches-discussion-role-environmental-risks-prudential-framework

NGFS: Publicerar rapport om förbättrad transparens i klimatomställningen
Det globala nätverket för tillsynsmyndigheter och centralbanker Network for Greening the Financial System,
NGFS, har publicerat en rapport med redogörelse för nuvarande praxis och utmaningar med avseende på
taxonomier, gröna externa granskningar, mätvärden för klimatomställning och ramverk.
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/enhancing_market_transparency_in_green_and_transi
tion_finance.pdf
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Konsument
ESMA: Vill se ändringar i MiFID för att förstärka investerarskyddet
EU-kommissionen har bett ESMA om råd för att förstärka investerarskyddet för konsumenter på ett antal
områden som kretsar kring marknadsföring i den digitala miljön. ESMA har tagit fram förslag som syftar till att
konsumenter ska få nyckelinformation för välinformerade beslut. Samtidigt ska skydd ska ges mot aggressiv
marknadsföring.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-recommendations-improve-investor-protection

Tillsyn
ECB: Yttrande om bankpaketet
Enligt ECB är det reviderade bankpaketet ett stort framsteg som kommer att stärka europeiska banker och göra
det möjligt för ECB att bedriva en effektivare tillsyn.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.en_con_2022_16_f_sign~564d2df6b8.en.pdf?680b5
a8a333c68b5314cb949c430d0ec

EBA: ESA publicerar gemensam årsrapport
ESA, den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, EIOPA och ESMA, har
publicerat sin årsrapport för 2021, som ger en detaljerad redogörelse för det gemensamma arbete som slutförts
under det senaste året.
https://www.eba.europa.eu/esas-publish-joint-annual-report2021?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Värdepappersmarknad
ESMA: Skjuter upp LIS- och SSTI-beräkningar samt likviditetsbedömningar för obligationer
Esma har den 21 april 2022 kommunicerat att man skjuter upp de årliga beräkningarna av LIS och SSTI för
obligationer samt de kvartalsvisa likviditetsbedömningarna för obligationer.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-postpones-annual-calculations-lis-and-ssti-bonds-andquarterly-bonds

ESMA: Tekniska råd till EU-kommissionen gällande investerarskydd
Esma har den 29 april 2022 publicerat sin slutliga rapport med tekniska råd till EU-kommissionen gällande vissa
frågor om investerarskydd för icke professionella kunder. Bland annat handlar ESMAs rekommendationer om
maskinläsbarhet, undvikande av ”information overload” samt marknadsföring på sociala medier.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-recommendations-improve-investor-protection

ESMA: Transparensberäkningar för icke aktierelaterade instrument och beräkningar för
systematiska internhandlare
Esma har den 29 april 2022 publicerat de årliga transparensberäkningarna för vissa icke aktierelaterade
instrument samt de kvartalsvisa beräkningarna för systematiska internhandlare.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-annual-transparency-calculations-nonequity-instruments-and

ESMA: Yttranden om EU-kommissionens ändringsförslag rörande insiderförteckningar samt
likviditetskontrakt för emittenter på SME tillväxtmarknader
Esma har den 2 maj 2022 publicerat två yttranden om EU-kommissionens förslag till ändringar i dels ITS för
insiderförteckningar, dels RTS för likviditetskontrakt för emittenter på SME tillväxtmarknader.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-objects-european-commission%E2%80%99sproposed-amendments-its-draft-its-insider

ESAs: Tekniska råd till EU-kommissionen gällande översynen av PRIIPs-förordningen
ESAs (Esma, Eiopa och EBA) har den 2 maj 2022 publicerat tekniska råd till EU-kommissionen rörande
översynen av PRIIPs-förordningen. De tekniska råden rör bland annat utformningen av key information
documents (KID) och hur de kan bli mer användarvänliga.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-recommend-changes-make-priips-key-informationdocument-more-consumer

ESAs: Konsultation rörande hållbarhetsredovisning för STS-värdepapperiseringar
ESAs (Esma, Eiopa och EBA) har den 2 maj 2022 publicerat en konsultation rörande hållbarhetsredovisningar
vid enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar, så kallade STS-värdepapperiseringar. Svar till
konsultationen ska skickas in senast den 2 juli 2022.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-consult-sustainability-disclosures-simple-transparentand-standardised

EU-kommissionen: Tillfälle att lämna synpunkter rörande Retail Investment Strategy
EU-kommissionen har den 3 maj 2022 publicerat ett initiativ rörande investeringsprodukter. Konsultationen är
ett led i kommissionens Retail Investment Strategy. Intressenter kan skicka in sina svar till och med den 31 maj
2022.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13395-Investeringsprodukter-nyttatgardspaket-for-att-oka-konsumenternas-deltagande-pa-kapitalmarknaderna_sv

Övrigt
EBA: Uppmaning att ge ukrainska flyktingar tillgång till bankkonto
I ett uttalande uppmanar EBA både finansinstitut och tillsynsmyndigheter att säkerställa att de gör allt för att ge
ukrainska flyktingar tillgång till åtminstone grundläggande finansiella produkter och tjänster.
https://www.eba.europa.eu/eba-calls-financial-institutions-and-supervisors-provide-access-eu-financial-system

ECB: Kryptotillgångar skapar instabilitet och osäkerhet
Vi måste samordna ansträngningarna på global nivå för att föra in kryptotillgångar i det regulatoriska området, sa
Fabio Panetta ledamot i ECB:s styrelse i ett tal vid Columbia University.
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220425~6436006db0.en.html

IMF: Global Financial Stability Report
Internationella valutafonden (IMF) publicerade i april sin rapport Global Stability Financial Report. I rapporten
behandlas potentiella risker för stabiliteten i det globala finansiella systemet. Rapporten inleder med en
genomgång av de effekter på den globala finansiella stabiliteten som kriget i Ukraina innebär.
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2022/04/19/global-financial-stability-report-april-2022

FSB: Frågor om finansiell stabilitet som härrör från Rysslands invasion av Ukraina
Financial Stability Board (FSB) har publicerat ett brev till G20:s finansministrar och centralbankschefer inför
deras möte den 20 april. Brevet diskuterar de nuvarande utsikterna för finansiell stabilitet mot bakgrund av
Rysslands invasion av Ukraina och anger FSB:s planer under de kommande månaderna för att bedöma och ta itu
med nya sårbarheter.
https://www.fsb.org/2022/04/fsb-chairs-letter-to-g20-outlines-financial-stability-issues-arising-from-russiasinvasion-ofukraine/?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=713306798eEMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-713306798e80168167&mc_cid=713306798e&mc_eid=054efc5889
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