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8 oktober 2020  
 
 
 
 

Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Bolagsrätt 

ECB: Höjer ribban för bankernas bolagsstyrning  

ECB:s bedömningar av bankernas styrelseledamöters lämplighet kommer att bli strängare, skriver 

tillsynsnämndens vice ordförande Yves Mersch.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html   

  

 

Brexit 

EU-kommissionen: Brexit – UK bryter mot utträdesavtalet  
Som början på en formell överträdelseprocess skickade EU-kommissionen den 1 oktober en underrättelse till 

Storbritannien om att landet har brutit mot sina skyldigheter enligt utträdesavtalet. Storbritannien har en månad 

på sig att svara på brevet.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1798   

 

 

Brott 
FATF: Sverige förbättrar åtgärderna mot penningtvätt och terrorismfinansiering  

I en ny rapport följer FATF Sveriges framsteg för att uppfylla organisationens rekommendationer om åtgärder 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det finns dock fortfarande brister kvar, anser FATF, till exempel 

vad gäller kriminalisering av penningtvätt.   

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-sweden-2020.html   

 

 

Fonder 
ESMA: Uppdatering om rapportering gällande penningmarknadsfonder 

ESMA har publicerat en uppdatering gällande validering av information om penningmarknadsfonder som 

lämnas till behörig myndighet i respektive land. Ändringarna avser i huvudsak tillförsel av nya typer av 

varningar. Hela nyheten samt uppdaterat XML-schema finns här:  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-announces-update-reporting-under-money-market-

funds-regulation-0  
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Hållbarhet 

EU-kommissionen: Deltagare i EU:s sustainable platform utsedda 

Svenska SEB och den franska banken BNP Paribas har utsetts att representera banksektorn i den plattform för 

hållbar finansiering som EU-kommissionen utlyste platserna till i somras. Plattformen ska ta vid där den tekniska 

expertgruppen slutade. En viktig uppgift blir att utveckla tekniska granskningskriterier för miljömålen utöver 

klimat i taxonomin. 

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-platform_en  

 

IASB: Konsultation om hållbarhetsrapportering       

Den internationella standardsättaren på redovisningsområdet, IASB, har i september publicerat en konsultation 

om hållbarhetsrapportering benämnd ”Consultation Paper on Sustainablitity Reporting”. Syftet är bland annat att 

utreda hur IASB ska bidra i arbetet med hållbarhetsrapportering. Svarstiden för konsultationen pågår till den 31 

december 2020.   

https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf   

 

 

Kapitaltäckning 

BIS: Baselkommittén utvärderar Covid-19-riskerna  

Baselkommittén sammanträdde den 14, 18 och 25 september 2020 för att göra en bedömning av covid-19-risker 

för det globala banksystemet, och för att diskutera flera policy- och tillsynsinitiativ. Kommittén upprepar sin 

tidigare vägledning om att bankerna bör använda Basel III-kapital- och likviditetsbuffertarna under krisen, för att 

absorbera finansiella chocker och för att stödja den reala ekonomin genom att låna ut till kreditvärdiga hushåll 

och företag. 

https://www.bis.org/press/p200925.htm?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates

&utm_campaign=d21288dff3-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-d21288dff3-

80168167&mc_cid=d21288dff3&mc_eid=054efc5889 

 

 

Värdepapper 

ESMA: Yttrande avseende uppdatering av frågor och svar om prospekt  

Esma har den 30 september 2020 publicerat ett yttrande om pågående översyn vad gäller frågor och svar under 

prospektregleringen.    

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-

1491_public_statement_qa_update_prospectus.pdf   

 

ESMA: MiFID Review  

Esma har den 29 september 2020 augusti 2020 publicerat en final report med förslag att på ändringar i MiFIR 

avseende transparensregler för icke aktierelaterade instrument såsom obligationer och derivat.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-amendments-mifir-transparency-regime-

non-equity-financial   

 

ESMA: Frågor och svar enligt EMIR   

Esma har den 28 september 2020 uppdaterat frågor och svar enligt EMIR.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-data-reporting-under-emir   

 

ESMA: MiFID II/MiFIR - värdepappersinstitut från tredje land  

ESMA har den 28 september 2020 publicerat förslag till tekniska standards som reglerar värdepappersinstitut 

från tredje land enligt MiFID/MiFIR.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-draft-rules-third-country-firms-under-new-

mifir-and-mifid-ii   
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ESMA: MiFID Review – konsultation om OTF  

ESMA har den 25 september 2020 publicerat en konsultation om så kallad organised trading platforms (OTF). 

Svar ska vara inne den 25 november 2020.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-

2013_consultation_paper_on_the_functioning_of_organised_trading_facilities.pdf   

 

ESMA: MiFID Review – konsultation om TRS 

ESMA har den 24 september 2020 publicerat en konsultation om transaktionsrapportering och referensdata. Svar 

ska vara inne den 20 november 2020. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-773_mifid_ii_mifir_review_report.pdf    

 

ESMA: MAR Review    

Esma har den 24 september 2020 publicerat sina slutsatser efter översynen av MAR.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-outcomes-mar-review  

 

 

Övrigt 
EBA: Fasar ut riktlinjer om moratorium  

Europeiska bankmyndigheten EBA meddelar på sin hemsida beslutet att fasa ut riktlinjer om icke reglerade 

betalningsmoratorium. Det är i enlighet med vad som följer av den uppdaterade version av riktlinjerna som 

antogs i juni.   

https://eba.europa.eu/eba-phases-out-its-guidelines-legislative-and-non-legislative-loan-repayments-moratoria 

 

EBA: Arbetsprogram för 2021  

Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat sitt arbetsprogram för 2021. Myndigheten kommer att 

fokusera på sex strategiska områden: stötta implementeringen av bankpaketet, uppdatera EBA:s stresstester, bli 

en EU-datahubb genom förbättrad förmåga att utföra flexibla och omfattande analyser, bidra till sund utveckling 

av finansiell innovation, bygga EU-infrastrukturer för att leda, samordna och övervaka tillsynen av arbetet mot 

penningtvätt samt ta fram policys för risker gällande ESG, det vill säga miljö, sociala förhållanden och 

bolagsstyrning.   

https://eba.europa.eu/eba-publishes-work-programme-2021   

 

EBA: Utvärdering av pandemins effekter på banksektorn   

Europeiska bankmyndigheten EBA har inlett sin årliga EU-omfattande öppenhetsövning med målet att ge 

marknadsaktörerna uppdaterad information om de finansiella förhållandena för EU-banker från och med juni 

2020 och därmed utvärdera pandemins preliminära effekter på banksektorn. EBA förväntar sig att publicera 

resultaten i början av december tillsammans med riskbedömningsrapporten.  

https://eba.europa.eu/eba-launches-eu-wide-transparency-exercise   

 

ECB: Bulgarien och Kroatien välkomnas till Bankunionen  

Från och med oktober kommer de två ländernas betydande banker att övervakas direkt av ECB. Ländernas 

tillsynsmyndigheter blir de första medlemmarna utanför euroområdet i tillsynsnämnden med full rösträtt. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/milestones/html/index.en.html#BGCR   

 

OECD: Business and Finance Outlook 2020     

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, publicerade den 29 september sin årliga 

rapport om positiva och negativa trender för framtida affärer, finanser och investeringar. Rapporten tar upp 

effekter av covid-19 och de åtgärder som bör genomföras med anledning av pandemin, samt även olika aspekter 

avseende hållbarhet.       

http://www.oecd.org/finance/oecd-business-and-finance-outlook-26172577.htm    
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