7 juli 2022

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

Hållbarhet
Europeiska rådet: Politisk överenskommelse om företagens hållbarhetsrapportering
Ministerrådet och Europaparlamentet har kommit överens om innehållet i det nya direktivet rörande
hållbarhetsrapportering (CSRD). Direktivet kommer att bli tillämpligt i tre steg för olika typer av företag.
New rules on corporate sustainability reporting: provisional political agreement between the Council and the
European Parliament - Consilium (europa.eu)

ECB: Frank Elderson talar om det senaste i tillsynen av klimatrelaterade risker
Bankerna i euroområdet gör framsteg i sin hantering av klimat- och miljörelaterade risker, men många släpar
efter på olika områden.
Good, bad and hopeful news: the latest on the supervision of climate risks (europa.eu)

Kapitaltäckning
EBA: Förtydligande gällande covid-påverkad data för interna kreditriskmodeller
EBA har publicerat fyra utkast till principer för att stödja tillsynsinsatser för att bedöma representativiteten av
covid-19-påverkad data för banker som använder interna ratingbaserade (IRB) modeller. Dessa kommer att ingå
i en tillsynshandbok som EBA ska publicera senare under 2022.
EBA clarifies the use of COVID-19-impacted data for internal credit risk models | European Banking Authority
(europa.eu)

Värdepappersmarknad
ESMA: Resultat av Call for Evidence rörande ESG ratings
Esma har den 27 juni publicerat resultatet av sin Call for Evidence rörande ESG ratings.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-its-call-evidence-esg-ratings

ESMA: Begränsad publicering av SI-regimens data om non-equities i augusti
Esma har den 28 juni meddelat att myndigheten i augusti inte kommer att publicera SI-regimens data om nonequities, förutom vad gäller obligationer samt data rörande consolidated tape.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-will-not-publish-august-systematic-internaliserregime-data-non-equity

EU-Nytt ges ut av Bankföreningen i samarbete med Svensk Värdepappersmarknad (fd Svenska Fondhandlareföreningen) och
Fondbolagens förening. Redaktör: Bodil Bjerre Sekund, bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se, 08-453 44 09.

ESMA: Erkännande av två USA-baserade CCPer
Esma har den 28 juni tillkännagett myndighetens erkännande av två amerikanska CCPer, the Fixed Income
Clearing Corporation (FICC) och the Options Clearing Corporation (OCC), som Tier 1-CCPer, enligt artikel 25
Emir.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-applications-recognition-us-based-ccps

EU-kommissionen: Skjuter upp dagen för tillämpning av nivå 2-reglerna om KID
EU-kommissionen har den 24 juni publicerat den delegerade förordningen (EU) 2022/98 som skjuter upp dagen
för tillämpning av nivå 2-reglerna rörande Key Investor Document (KID) kopplade till Priips-regelverket. Den
nya dagen för tillämpning blir den 1 januari 2023, i stället för den 1 juli 2022.
https://ec.europa.eu/info/publications/220624-priips-disclosures-application-postponement_en

Övrigt
EBA: Intecknade tillgångar ökade under 2021
Europeiska Bankmyndigheten har publicerat sin årliga rapport om intecknade tillgångar. Av rapporter framgår
att bankerna under 2021 fortsatte att använda centralbanksfinansiering i stor utsträckning. Den totala nivån
intecknade tillgångar ökade med 2,2 procent under 2021.
EBA observed an increasing encumbrance ratio in 2021 albeit with some signs of stabilisation | European
Banking Authority (europa.eu)

EBA: Publicerar årsrapport för 2021
EBA har publicerat sin årsrapport för 2021 där myndigheten beskriver den verksamhet som bedrivits under året
samt redogör för de viktigaste prioriteringarna för det kommande året.
EBA highlights main achievements in 2021 in its Annual Report | European Banking Authority (europa.eu)

Baselkommittén: Konsultation om kryptotillgångar
Baselkommittén publicerar ett andra konsultationsdokument om riskhantering av bankers exponeringar mot
kryptotillgångar, som bygger vidare på konsultationen från juni 2021. Konsultationen pågår fram till den 30
september 2022.
Press release: Basel Committee publishes second consultation document on the prudential treatment of banks'
cryptoasset exposures (bis.org)

BIS: Presenterar en vision för det framtida monetära systemet
Viktiga egenskaper är säkerhet, stabilitet, ansvarighet, öppenhet och effektivitet. Systemet skulle kunna anpassas
kontinuerligt.
Press release: The BIS presents a vision for the future monetary system

