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4 februari 2020  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 

 

 

 

Fonder 

ESMA: Gemensam tillsynsaktivitet gällande kostnader och avgifter  

Esma genomför, tillsammans med nationella behöriga myndigheter (NCA), en särskild tillsynsaktivitet gällande 

kostnader och avgifter i UCTS. Tillsynsaktiviteten kommer att pågå hela 2021 och ska bland annat utgå från den 

supervisory briefing on the supervision of costs som publicerades i juni 2020.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-

supervision-costs-and-fees-ucits  

 

ESMA: Undersökning om derivathandel i UCITS-fonder 

Esma har publicerat en undersökning, i form av ett working paper, om derivathandel i UCITS inom ramen för 

EMIR. Undersökningen syftar till att ge nya insikter kring vilka typer av derivat som handlas i aktiefonder, 

varför vissa aktiefonder gör det medan andra inte gör det, varför vissa är mer aktiva i denna handel och i vilken 

utsträckning derivathandeln utgör en reaktion på dagliga prisrörelser. 46 procent av aktiefonderna befanns 

bedriva derivathandel och 78 procent av alla kontrakt var hänförliga till tre kategorier av derivat: valutaforwards, 

aktieterminer och aktieoptioner.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_wp-2021-2.pdf  

 

ESMA: Tekniska standarder för förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder 

Esma publicerade den 1 februari slutrapport samt utkast till tekniska standarder för genomförande (ITS) gällande 

förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. ITS:erna fokuserar på informationsgivning från 

nationella behöriga myndigheters webbsidor, informationsgivning från NCA till Esma och informationsgivning 

via Esmas webbsida. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-finalises-rules-standardised-information-facilitate-

cross-border 

 

ESMA: Esma lämnar brev till EU-kommissionen om ELTIF 

Esma överlämnade den 3 februari ett brev till EU-kommissionen gällande översynen av European Long Term 

Investment Funds (ELTIF). I brevet för Esma fram ett antal olika förslag till ändringar för att ELTIF ska fungera 

bättre i enlighet med syftet. Dessa förslag rör (1) tillåtna tillgångar och investeringar, (2) auktorisationsprocess, 

(3) portföljsammansättning och diversifiering, (4) inlösen av andelar, och (5) prospekt och kostnadsredovisning.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-46-99_esma_response_on_eltif_review.pdf 
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ESMA: Samtliga ESA har nu ställt sig bakom förslaget till RTS:er gällande PRIIPs 

De tre finansiella myndigheterna Esma, Eba och Eiopa, meddelar genom ett brev till EU-kommissionen att de 

ställer sig bakom förslaget till RTS:er gällande PRIIPs. Eiopas styrelse har tidigare reserverat sig och begärt en 

bredare översyn av regelverket, men har nu ställt sig bakom förslaget.    

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_13_letter_to_the_european_commission_priips.p

df   

 

 

Hållbarhet 

ESMA: EU-myndigheter ber kommissionen förtydliga regler om hållbarhetsredovisning  

Ordföranden för de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté (Joint Committee of the 

European Supervisory Authorities) har ställt frågor till EU-kommissionens generaldirektör om hur den så kallade 

disclosureförordningen ska tolkas och tillämpas. Frågor uppstod under det samråd med intressenter som hölls i 

somras som ett led i arbetet med att ta fram tekniska standarder för disclosureförordningen.  

https://www.esma.europa.eu/document/letter-eu-commission-priority-issues-relating-sfdr-application  

 

EBF/UNEP-FI: Rapport om hur taxonomin kan användas på banktjänster   

I samarbete med FN-organet UNEP-FI drev Europeiska bankföreningen, EBF, förra året ett pilotprojekt med 26 

europeiska banker om hur taxonomin kan användas på bankprodukter (inklusive krediter). Resultatet av projektet 

presenteras i en rapport som även innehåller rekommendationer till bland andra lagstiftare och banker. Målet är 

att bidra till att underlätta implementeringen av EU-taxonomin i banksektorn.  

https://www.ebf.eu/sustainable-finance/ebf-unep-fi-report-outlines-path-for-application-of-eu-taxonomy-to-core-

banking-services/  

 

ECB: Inrättar centrum för klimatförändringar     

Europeiska centralbanken, ECB, har beslutat inrätta ett klimatcentrum för att samla arbetet med klimatfrågor 

som pågår i olika delar av banken. Klimatförändringarnas har fått ökad betydelse för ECB:s politik, varför det 

behövs en mer strukturerad strategisk planering och samordning.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1~3fc4ebb4c6.en.html  

 

 

Tillsyn 

EBA: 2021 års stresstestscenarier  

Europeiska Bankmyndigheten, EBA, inleder 2021 års EU-omfattande stresstest med publiceringen av de 

makroekonomiska scenarierna den 29 januari. 

https://www.eba.europa.eu/eba-announces-timing-launch-its-2021-eu-wide-stress-test-exercise  

 

ECB: Utfall av 2020 års SREP process och tillsynsprioriteringar för 2021     

Europeiska centralbanken, ECB, har offentliggjort resultatet av sin övervaknings- och utvärderingsprocess, 

SREP, för 2020 och presenterat sina tillsynsprioriteringar för 2021. Resultaten speglar ECB tidiga beslut att ha 

en pragmatisk hållning till sin kärnverksamhet till följd Covid-19 pandemin. Banker visar motståndskraft, men 

sårbarheter kvarstår på flera områden, särskilt kreditrisk. Tillsynsprioriteringar för 2021 är kreditriskhantering, 

kapitalstyrka, hållbar affärsmodell och intern styrning.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210128~fabea02148.en.html  
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Värdepapper 

ESMA: Koordinerad tillsynsaktivitet om produktstyrning  

ESMA har i pressmeddelande publicerat den 1 februari 2021 informerat om att man under 2021 avser att 

genomföra en koordinerad tillsynsaktivitet om produktstyrningsreglerna i MiFID II. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-mifid-ii-

product-governance-rules   

 

ESMA: Konsultation om passandebedömning och execution-only 

ESMA har den 27 januari 2021 publicerat en konsultation om kraven på passandebedömning och execution-only 

enligt MFID II. Svar ska vara inne den 29 april 2021.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-guidelines-appropriateness-and-execution-

only   

 

ESMA: Brev till EU-kommissionen avseende ESG-ratings  

ESMA har den 28 januari 2021 skrivit ett brev till EU-kommissionen i vilket man lyfter fram behovet av ny 

lagstiftning som reglerar företag som tar fram så kallade ESG-ratings på hållbarhetsområdet.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-423_esma_letter_to_ec_on_esg_ratings.pdf  

 

ESMA: Q&A om EMIR 

ESMA har den 28 januari 2021 publicerat uppdaterade Q & A om EMIR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf   

 

ESMA: Q&A om SFDR 

ESMA har den 28 januari 2021 publicerat uppdaterade Q & A om SFDR. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-893_qas_on_sftr_data_reporting.pdf  
 

 

Övrigt 

EBA: Publicerar klargöranden om tillämpning av vissa coronarelaterade regler  
EBA har uppdaterat sin FAQ om coronarelaterade policies i avsikt att skapa klarhet gällande EBA:s riktlinjer för 

moratorium respektive för rapportering och offentliggörande av exponeringar som omfattas av åtgärder vidtagna 

med anledning av coronakrisen.  

https://www.eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-implementation-selected-covid-19-policies-0  

 

ESMA: Nya frågor och svar om EU:s prospektförordning samt ny språklista  
ESMA har publicerat sex nya frågor och svar om EU:s prospektförordning, uppdaterat listan över accepterade 

språk vid granskning av prospekt samt översättning av sammanfattningen.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-relating-prospectus-regulation-2  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-384-5080_language_document.pdf  
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