19 maj 2021

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

Betalningar
EU-kommissionen: Samråd om datautbyte och tredjepartstillträde i den finansiella sektorn
Som ett led i EU:s strategi för digitalisering av finanssektorn föreslår kommissionen att finansiella tjänster
öppnas så att kunduppgifter med kundernas samtycke ska få användas inom en rad finansiella tjänster genom
datautbyte och tredjepartstillträde. Samrådet pågår till den 7 juni 2022.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Open-finance-frameworkenabling-data-sharing-and-third-party-access-in-the-financial-sector_en

EU-kommissionen: Samråd – PSD2
Kommissionen inleder även ett samråd för att samla information om tillämpningen och effekterna av det
reviderade betaltjänstdirektivet, PSD2. Samrådet pågår till 2 augusti 2022.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Oppna-finansiella-tjansterdatautbyte-och-tredjepartstilltrade-i-den-finansiella-sektorn/public-consultation_en

Brott
FATF: Turkiet har gjort framsteg men vissa brister kvarstår
Turkiet har förbättrat sina åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF konstaterar dock
fortfarande brister och Turkiet fortsätter vara föremål för skärpt uppföljning.
https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-turkey-2022.html
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Fonder
Esma: Konsultation gällande marknadsföring och förvaltning av AIF-fonder och UCITS
ESMA har skickat ut en konsultation om utkast till RTS om notifieringar för gränsöverskridande marknadsföring
och gränsöverskridande förvaltning av AIF-fonder och UCITS. Synpunkter lämnas senast 9 september 2022.
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esma.europa.eu%2Fsites%2Fdefaul
t%2Ffiles%2Flibrary%2Fesma34-451471_cp_on_technical_standards_on_notification_letters.pdf&data=05%7C01%7C%7C40d4eefe4aff439f97d80
8da38c226cc%7C49852dc28ad648da8a50cf51cad5c586%7C0%7C0%7C637884703777979950%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D
%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G5%2FYGoyrbbjDXX83o1n1r9qo9EXnO3A59jHIkufvWhM%3D&reserved=
0

Hållbarhet
EBA: Lanserar diskussion om miljöriskers roll i tillsynen
EBA har publicerat ett diskussionspapper 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. Synpunkter kan lämnas till den 2 augusti.
https://www.eba.europa.eu/eba-launches-discussion-role-environmental-risks-prudentialframework?link_id=r7OgM93EPLECBX

EFRAG: Konsultation om standarder för hållbarhetsredovisning
European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, har publicerat ett antal förslag till standarder för
hållbarhetsredovisning som kompletterar EU-kommissionens förslag till direktiv benämnt Corporate
Sustainability Reporting Directive (CSRD). Förslaget till direktiv förhandlas för närvarande mellan rådet och
parlamentet. EFRAG planerar att presentera sina slutliga förslag för EU-kommissionens godkännande i
november 2022. Konsultationen pågår till den 8 augusti.
https://www.efrag.org/News/Public-350/EFRAG-launches-a-public-consultation-on-the-Draft-ESRS-EDs-

FSB: Konsultation om tillsyn och reglering av klimatrelaterade risker
FSB har publicerat en rapport som syftar till att hjälpa tillsynsmyndigheter att utveckla sina verktyg för att
övervaka, hantera och mildra risker som uppstår till följd av klimatförändringar samt att främja konsekventa
tillvägagångssätt mellan sektorer och länder. Synpunkter kan lämnas fram till den 30 juni 2022.
https://www.fsb.org/2022/04/supervisory-and-regulatory-approaches-to-climate-related-risks-interim-report/

Redovisning
EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS
European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, publicerade den 2 maj 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/News/Public-351/EFRAG-Endorsement-Status-Report---Update

Sanktioner
EBA: Mall för rapportering av insättningar på ryska konton
På begäran av EU-kommissionen har EBA tagit fram en mall för årlig rapportering av information om inlåning
som omfattas av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Mallen kan användas frivilligt av nationella behöriga
myndigheter och av EU-kommissionen, i syfte att främja en konsekvent rapportering och minska de
administrativa kostnaderna, särskilt för gränsöverskridande banker.
https://www.eba.europa.eu/eba-has-designed-efficient-framework-reporting-deposits-subject-russian-andbelarusian-economic

Tillsyn
EBA: Rapport om tillsynspraxis 2021
Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat sin årliga rapport om konvergens i tillsynspraxis för 2021.
Behöriga myndigheter gjorde framsteg i implementeringen av EBA:s riktlinjer för översyns- och
utvärderingsprocess. EBA förväntar dock ytterligare aktivitet gällande till exempel cyberrisker och digital
transformation. EBA vill också att praxis för fastställandet av kapitalkrav harmoniseras mer.
https://www.eba.europa.eu/eba-sees-progress-implementation-supervisory-review-and-evaluation-process-andsupervisory

EBA: Synpunkter till EU-kommissionen om makrotillsyn
EBA har publicerat sitt svar på EU-kommissionens call for advice om makrotillsynsregelverket. EBA ger en rad
rekommendationer till kommissionen om hur regelverket kan förenklas och förbättras. Bland annat önskar EBA
mer samordning mellan myndigheter, och förenklade beslutsprocesser för vissa makrotillsynsverktyg.
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Other%20publications/2
022/1031866/EBA%20advice%20on%20the%20review%20of%20the%20macroprudential%20framework.pdf

Värdepappersmarknad
ESMA: Emittenter och revisorer påminns om krav enligt IFRS under kriget i Ukraina
Esma har den 13 maj publicerat en påminnelse till emittenter och revisorer om de huvudsakliga kraven enligt
IFRS, vilka kan bli tillämpliga som ett resultat av Rysslands invasion av Ukraina vad gäller, exempelvis,
finansiella och icke-finansiella tillgångars värdeminskning samt förlust av kontroll över sådana tillgångar.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-issuers-main-ifrs-requirements-amid-war-inukraine

ESMA: Rekommendationer inför ikraftträdandet av IFRS 17
Esma har den 13 maj publicerat rekommendationer rörande emittenters offentliggörande av förväntade effekter
som ikraftträdandet av IFRS 17 kan medföra. Esma förväntar sig att emittenters ledningsorgan och revisorer tar
dessa rekommendationer i beaktning vid upprättandet av finansiella delårs- och årsrapporter för 2022.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-recommendations-disclosures-expectedimpacts-ifrs-17-application

ESMA: Final Reports om EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala
motparter
Esma har den 16 maj publicerat sex Final Reports rörande EU:s förordning om återhämtning och resolution av
centrala motparter. Bland annat innehåller rapporterna utkast till tekniska standarder och utkast till riktlinjer.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-reports-ccp-resolution-regime

ESAs: Joint Supervisory Statement om faktablad till Priip-produkter
ESAs har den 9 maj publicerat ett Joint Supervisory Statement rörande avsnittet Vad innebär produkten? i
faktabladet (KID) till Priip-produkter. Med sitt uttalande önskar tillsynsmyndigheterna att öka kvaliteten av
beskrivningen som producenter ger sina Priip-produkter, och därigenom bidra till ett ökat investerarskydd.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-call-improvements-in-product-descriptions-intendedretail-investors

EU-kommissionen: Konsultationer rörande Open Finance och datautbyte
Kommissionen har den 10 maj publicerat tre konsultationer rörande betaltjänstdirektivet samt Open Finance och
datautbyte mellan olika aktörer inom den finansiella sektorn. Den öppna konsultationen är löper till och med den
2 augusti medan de två riktade konsultationerna är löper till och med den 5 juli.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Oppna-finansiella-tjansterdatautbyte-och-tredjepartstilltrade-i-den-finansiella-sektorn/public-consultation_sv
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Övrigt
EBA: Ger EU-kommissionen råd om utlåning från andra än banker
EBA har på begäran av EU-kommissionen publicerat en rapport om utlåning från andra än banker. EBA ser
risker med sådan utlåning relaterade till bland annat tillsyn, konsumentskydd, bekämpning av penningtvätt och
finansiering av terrorism samt makro- och mikroprudentiella risker.
https://www.eba.europa.eu/eba-provides-its-advice-eu-commission-non-bank-lending

