17 november 2022

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

Betalningar
EU-kommissionen: Föreslår snabbare införande av direktbetalningar i euro
Kommissionen har antagit ett lagstiftningsförslag om att göra direktbetalningar i euro tillgängliga för alla
medborgare och företag som har ett bankkonto i EU och EES-länderna. Direktbetalningar i euro ska ha ett
överkomligt pris, vara säkra och utan hinder kunna verkställas i hela EU.
Finansiella tjänster till konsumenter

Fonder
Europaparlamentet: Antog Corporate Sustainability Reporting Directive
Den 10 november antog Europaparlamentet Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. Direktivet
ersätter NFRD (Non Financial Reporting Directive) och därmed Årsredovisningslagens krav på
hållbarhetsrapportering. CSRD implementeras successivt från och med räkenskapsåret 2024 och innebär att fler
bolag ska hållbarhetsrapportera, kraven på innehåll blir mer omfattande och ska göras enligt en ny
rapporteringsstandard. CSRD-regelverket är centralt för att fondbolagen ska kunna uppfylla kraven på
hållbarhetsupplysningar enligt Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR, och EU-taxonomin.
Sustainable economy: Parliament adopts new reporting rules for multinationals

ESAs: Uppdaterade frågor och svar om regler för Priip-förordningen
De tre europeiska tillsynsmyndigheterna Esma, Eiopa och EBA (ESAs) har den 14 november gemensamt
publicerat uppdaterade frågor och svar om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2014/1286 (Priipförordningen). Från den 1 januari 2023 börjar Priip-förordningen tillämpas även på aktörer på fondområdet
(värdepappersfonder, specialfonder och övriga alternativa investeringsfonder som marknadsförs till ickeprofessionella investerare).
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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.

Hållbarhet
ECB: Sätter deadline för banker att hantera klimatrisker
ECB har publicerat resultatet av sin tematiska granskning som visar att bankerna fortfarande är långt ifrån att
hantera klimat- och miljörisker på ett adekvat sätt. ECB förväntar sig att bankerna senast i slutet av 2024 ska
uppfylla ECB:s tillsynsförväntningar på området klimat- och miljörisker som kommunicerades 2020.
ECB sets deadlines for banks to deal with climate risks

Esma: Fokuserar på hållbarhetsupplysningar i sin långsiktiga strategi
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har gett ut ett strategidokument för åren 2023–
2028. Hållbarhetsrelaterade upplysningar är numera ett strategiskt prioriterat område.
ESMA to work on ESG disclosures as a new Union Strategic Supervisory Priority

EBA: Bekräftar sitt åtagande att bidra till ett mer hållbart finansiellt system
I samband med FN:s klimatkonferens, COP27, publicerade EBA ett uttalande om myndighetens arbete med att
förbättra hållbarheten i banksektorn genom att öka marknadens transparens och att införa hållbarhetsaspekter i
riskhanteringspraxis och tillsyn.
EBA statement in the context of COP27.pdf

Kapitaltäckning
Europeiska unionens råd: Enat om genomförande av Basel III-reformerna
Rådet har efter tolv månaders förhandling enats om sin ståndpunkt om det så kallade Bankpaketet 2021. Nästa
steg blir trepartssamtal mellan rådet, parlamentet och kommissionen.
Banksektorn: rådet enas om ståndpunkt om genomförande av Basel III-reformerna

Sanktioner
EU-kommissionen: Uttalande om implementeringen av sanktioner
Efter ett högnivåmöte om implementeringen av sanktionerna mot Ryssland konstaterar kommissionär
McGuiness att ett antal åtgärder behöver vidtas för att uppnå ytterligare effektivitet, bland annat utbyte av ”best
practices” mellan medlemsländerna.
Statement by Commissioner McGuinness

Tillsyn
EBA: Tillsynsprioriteringar för 2023
Europeiska bankmyndigeten EBA pekar i sitt program ut prioriterade områden i tillsynen under nästa år. De är
makroekonomiska och geopolitiska risker, operationell och finansiell motståndskraft, omställningsrisker
kopplade till hållbarhet och digitalisering samt penningtvätt.
The EBA sets examination programme priorities for prudential supervisors for 2023

Värdepappersmarknad
ESAs: Call for Evidence om greenwashing
De tre europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma (ESAs) har publicerat en gemensam Call for
Evidence om greenwashing. Intressenter bjuds in till att besvara konsultationen senast den 10 januari 2023.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-launch-joint-call-evidence-greenwashing

Övrigt
EBA: Rapport om tillämpning av infrastrukturstödfaktorn
I en rapport analyserar EBA kvantitativa och kvalitativa aspekter av införandet av den så kallade
infrastrukturstödfaktorn (supporting factor for infrastructure lending). Rapporten drar slutsatsen att stödfaktorn
tillät banker att förbättra utlåningsvillkoren, till exempel genom att ge låntagarna ett bättre pris.
EBA publishes assessment on the application of the supporting factor to infrastructure lending

Esma: Prioriteringar för granskningen av årsrapporter 2022
Esma har publicerat sina årliga ställningstaganden med rekommendationer av vilka frågor som bör granskas i
noterade företags års- och hållbarhetsredovisningar. Årets rekommendationer omfattar bland annat redovisning
enligt EU:s gröna taxonomi.
European enforcers focus on Russia’s invasion of Ukraine, economic outlook and climate-related disclosures
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