10 mars 2022

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

Brott
Europeiska rådet: Sanktioner mot Putin och Lavrov och mot Belarus
EU beslutade den 25 februari att påföra sanktioner mot Vladimir Putin, Rysslands president och Sergey Lavrov,
ryska federationens utrikesminister. Rådet enades också om ett ytterligare paket med individuella och
ekonomiska åtgärder som även omfattar Belarus för att svara på den oprovocerade och omotiverade militära
aggression som Ryska federationen utförde mot Ukraina. Paketet utökar de befintliga finansiella restriktionerna,
vilket minskar rysk tillgång till de viktigaste kapitalmarknaderna. Det förbjuder också notering och
tillhandahållande av tjänster i samband med aktier i ryska statsägda enheter på EU:s handelsplatser. Dessutom
införs nya åtgärder som avsevärt begränsar de finansiella inflödena från Ryssland till EU, genom att förbjuda
mottagande av insättningar som överstiger vissa värden från ryska medborgare eller invånare, innehav av konton
för ryska kunder av EU:s centrala värdepappersförvarare, samt som försäljning av eurodenominerade
värdepapper till ryska kunder. Dessa sanktioner kommer att riktas mot 70 % av den ryska bankmarknaden och
viktiga statligt ägda företag, inklusive inom försvarsområdet. Dessutom vidtas åtgärder för att förhindra att den
ryska elitens förmögenheter döljs i säkra tillflyktsorter i Europa.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-againstukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-rangingindividual-and-economic-sanctions/

Europol: Vi ringer inte dig
Europol varnar för bedragare som kontaktar personer under den falska förevändningen att de representerar
Europol. Bedragarna berättar för sina offer att de är inblandade i allvarliga brott eller är offer för ett brott som
identitetsstöld. De uppmanar sedan offren att tillhandahålla personlig information och göra betalningar. Det kan
se ut som att bedragarnas telefonsamtal kommer från riktiga Europol-nummer, s.k. "telefonspoofing", vilket är
användningen av falsk nummerpresentation för att maskera den verkliga källan till ett inkommande samtal.
Europol understryker att myndigheten aldrig direkt kontaktar allmänheten. Den som blivit utsatt för ett sådant
här bedrägeri ska kontakta nationell polismyndighet.
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/beware-of-scams-involving-fake-correspondenceeuropol
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FATF: Uttalande med anledning av invasionen i Ukraina
FATF konstaterar att Rysslands invasion av Ukraina strider mot FATF:s kärnprinciper och utgör ett grovt brott
mot de åtanganden Ryssland har gjort med anledning av medlemsskapet i FATF. FATF uppmanar alla
jurisdiktioners behöriga myndigheter att ge råd och underlätta informationsutbyte med sina privata sektorer för
att bedöma och mildra eventuella nya ML/TF-risker som identifierats med anledning av invasionen, inklusive i
samband med virtuella tillgångar, såväl som andra hot mot internationell säkerhet och säkerhet från regionen.
FATF noterar vidare att skadlig cyberaktivitet riktad mot finansiella institutioner och system undergräver
finansiell integritet och stabilitet samt kan äventyra den privata sektorns och behöriga myndigheters förmåga att
hantera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ukraine-2022.html

Fonder
EU kommissionen: Nytt förslag om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet CSDD
Den 23 februari presenterade kommissionen ett förslag till nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i
fråga om hållbarhet (Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)). Syftet med direktivet är att främja
hållbart och ansvarsfullt beteende och att förankra mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i företagens
verksamhet och bolagsstyrning. De nya reglerna kommer att säkerställa att företag tar itu med negativa effekter
av sina handlingar, inklusive i sina värdekedjor inom och utanför Europa.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en

EFAMA: Rapport Kostnaden för UCITS
EFAMA (European Fund and Asset Management Association) har släppt rapporten “The Costs of UCITS and
US Mutual Funds - We can only compare like with like”
https://www.efama.org/sites/default/files/files/EFAMA_MKT%20INSIGHTS%238_March%202022_0.pdf

FI: Förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder
Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder och i
Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/forslag-till-nya-regler-om-gransoverskridande-distribution-avfonder/

Hållbarhet
EU-kommissionen: Ny rapport om taxonomi för social hållbarhet
EU-kommissionens plattform för hållbar finansiering (eng. Sustainable Finance Platform) har
publicerat sin slutrapport med förslag på hur en taxonomi för social hållbarhet skulle kunna utformas. I
rapporten diskuteras bland annat hur en social taxonomi skulle kunna förhålla sig till dagens taxonomi
för miljömässig hållbarhet. Enligt rapporten måste en ekonomisk verksamhet bidra avsevärt till minst
ett av tre sociala mål för att ses som hållbar socialt. Målen är uppdelade i tre huvuddelar; anständiga
arbetsvillkor, god levnadsstandard samt hur företag kan bidra till hållbara och inkluderande samhällen.
Rapporten innehåller även förslag på hur rapporteringskrav för den sociala taxonomin kan utformas.
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2
80222-sustainable-finance-platform-finance-report-social-taxonomy.pdf

EBA: Vill se ändringar i förslaget om standarder för gröna obligationer
Europeiska Bankmyndigheten har analyserat utvecklingen och utmaningarna med att införa
hållbarhetskrav på EU:s värdepapperiseringsmarknad. EBA anser att det är för tidigt att införa ett
regelverk för grön värdepapperisering. Snarar bör EU:s kommande regler för gröna obligationer gälla
för värdepapperisering.
https://www.eba.europa.eu/eba-recommends-adjustments-proposed-eu-green-bond-standard-regardssecuritisation-transactions
EU-Kommissionen: Expertgrupp publicerar sin slutrapport om den sociala taxonomin.
EU Sustainable Finance platform, EU-kommissionen expertgrupp, har nu publicerat sin slutrapport angående
den sociala taxonomin. Ett tidigare förslag var ute på konsultation sommaren 2021 då det kom in ett stort antal
synpunkter och förslaget har nu arbetats om i vissa delar. Den sociala taxonomin är nu mer uppbyggd som den
gröna taxonomin. Det betyder bland annat att en ekonomisk verksamhet måste bidra avsevärt till minst ett av tre
sociala mål för att ses som hållbar socialt. Målen är uppdelade i tre huvuddelar; anständiga arbetsvillkor, god
levnadsstandard samt hur företag kan bidra till hållbara och inkluderande samhällen. Expertgruppen förslag
innehåller även några förslag på hur rapporteringskrav för den sociala taxonomin kan utformas. EUkommissionen har planerat att fortsatt arbeta med rapportens förslag och utforma lagförslag på området men det
är fortfarande oklart när detta kommer att ske.
https://ec.europa.eu/info/files/280222-sustainable-finance-platform-finance-report-social-taxonomy_en

EU-Kommissionen: Direktivförslag om Corporate Sustainability Due diligence
EU-kommissionen har publicerat ett direktivförslag som fastställer företags ansvar att respektera mänskliga
rättigheter och miljöpåverkan i sin verksamhet och leverantörsled. Direktivet omfattar företag inom EU som har
minst 500 anställda och en omsättning på över 150 euro miljoner globalt och ska på sikt även omfatta företag
som har minst 250 anställda/40 miljoner euro i omsättning som har viss typ av verksamhet. Enligt direktförslaget
ska företag ha en due diligence-process på plats för att hantera företagets faktiska och potentiella inverkan på
mänskliga rättigheter och miljö i företages egen verksamhet, dess dotterbolags verksamhet och i värdekedjan
kopplad till enheter som bolaget har en affärsrelation med. Större företag (över 500 anställda och minst 150
miljoner euro i omsättning) ska även ha en plan på plats för att säkerställa att deras affärsstrategi är förenligt med
1,5 graders målet och Parisavtalet.
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf

Värdepappersmarknad
Esma: Verena Ross tal vid EUROFI High Level Seminar
Esma har publicerat ett referat till det tal som Esma:s ordförande Verena Ross höll vid EUROFI High Level
Seminar 2022 som ägde rum i Paris 23–25 februari 2022. I talet berördes, bland annat, investerarskydd under
den digitala övergången och gröna investeringar.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/verena-ross-speaks-eurofi-high-level-seminar-2022

Esma: Transparensberäkningar aktier och aktieliknande finansiella instrument
Esma har den 1 mars 2022 publicerat resultatet av den årliga transparensberäkningar för aktier och aktieliknande
finansiella instrument. De nya transparensberäkningarna gäller från och med den 1 april 2022.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-available-results-annual-transparencycalculations-equity-and-equity
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Övrigt
ECB: Christine Lagarde om Ukraina
I ett statement meddelar ECB:s chef Christine Lagarde att ECB noga följer utvecklingen av situationen i
Ukraina. Omfattande utvärdering av de ekonomiska utsikterna pågår, som inkluderar den senaste utvecklingen
och som ligger till grund för ECB:s policymöte den 10 mars. ECB kommer att säkerställa smidiga
likviditetsvillkor, medborgarnas tillgång till kontanter samt genomföra de sanktioner som beslutats av EU och de
europeiska regeringarna. ECB är redo att vidta de åtgärder som krävs för att fullgöra sitt ansvar för att säkerställa
prisstabilitet och finansiell stabilitet i euroområdet.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220225~2b6548f7d9.en.html?utm_source=European+
Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=aac61ab48eEMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-aac61ab48e80168167&mc_cid=aac61ab48e&mc_eid=054efc5889&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified
&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

ECB: Sberbank Europe AG och döttrarna i Kroatien och Slovenien är ”failing or likely to fail”
ECB har bedömt att Sberbank Europe AG och dess två dotterbolag i bankunionen är ”failing or likely to fail”.
ECB fattade beslutet efter att ha fastställt att banken inom en snar framtid sannolikt inte kommer att kunna betala
sina skulder eller andra åtaganden när de förfaller. Sberbank Europe AG ägs till fullo av Public Joint-Stock
Company Sberbank i Ryssland.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228~3121b6aec1.en.html

Baselkommittén: Nyhetsbrev om covid 19-relaterade kreditrisker
Baselkommittén ger ut ett nyhetsbrev för att delge detaljer om kommitténs interna diskussioner om covid 19relaterade kreditriskfrågor. Kommittén har övervakat bankernas tillgångskvalitet och kreditriskhantering.
https://www.bis.org/publ/bcbs_nl26.htm

