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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Fonder   

ESMA: Uppdaterade strategiska tillsynsprioriteringar ska inkludera hållbarhetsupplysningar 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, ändrar sina Union Strategic Supervisory Priorities 

(USSP) till att vid sidan av kvalitet på marknadsdata även inkludera ESG-upplysningar. Den nya prioriteringen 

ersätter kostnader och resultat för investeringsprodukter för privatpersoner. 

ESMA to work on ESG disclosures as a new Union Strategic Supervisory Priority  

 

 

Hållbarhet 

EIB: Stöd för industriell forskning om ny ren transportteknologi till Volvo  

EIB lånar ut 500 miljoner euro till Volvogruppen i Sverige. Lånet ska stödja forskning och utveckling kring 

bland annat elektrifiering av tunga transportfordon, högpresterande laddnätverk och bränslecellsteknologi.  

Sweden: EIB supports industrial research in electric vehicles with €500 million loan to AB Volvo 

 

 

Tillsyn  

EBA: Tillsynsprioriteringar för 2023  

EBA har publicerat European Supervisory Examination Program för nästa år. Under 2023 ska fokus ligga på 

makroekonomiska och geografiska risker, operativ och finansiell motståndskraft, omställningsrisker inom 

hållbarhet och digitalisering, samt penningtvätt och terroristfinansiering.   

EBA ESEP Rep 2022 28 - 2023 priorities.pdf  

 

 

Värdepappersmarknad 

ESMA: Samarbete med ACER för ökad översikt över marknader för energi och energiderivat 

Esma har den 18 oktober informerat om stärkt samarbete med EU:s Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators (ACER) för förbättrad översikt gällande marknaderna för energi och energiderivat, bland annat i syfte 

att öka informationsutbytet samt motverka marknadsmissbruk. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/acer-and-esma-enhance-cooperation-strengthen-oversight-

energy-and-energy  
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ESMA: Uppdaterade Q&As 

Esma har den 20 oktober uppdaterat sina Q&As till prospektförordningen och CSDR. 

https://www.esma.europa.eu/rules-databases-library/questions-and-answers  

 

ESMA: Utlåtande angående tyska tillsynsmyndighetens produktingripande åtgärd  

Esma har den 26 oktober publicerat ett utlåtande rörande den tyska tillsynsmyndighetens (BaFin) 

produktingripande åtgärd, som togs med stöd av artikel 42 Mifir. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinion-product-intervention-measure-futures-

taken-germany  

 

ESMA: Ökat fokus på hållbarhetsupplysningar  

Esma har den 27 oktober informerat om att myndigheten enligt sin strategi för åren 2023–2028 ska lägga särskilt 

fokus på tillsyn över ESG-relaterade upplysningar. ESG-upplysningar ersätter det tidigare fokusområdet om 

kostnader och andra egenskaper hos produkter riktade till icke-professionella investerare. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-work-esg-disclosures-new-union-strategic-

supervisory-priority  

 

ESMA: Prioriteringar för redovisningstillsyn 

Esma har den 28 oktober publicerat sitt årliga uttalande om prioriteringar för redovisningstillsyn. Årets 

prioriteringar kommer av Rysslands invasion av Ukraina, det makroekonomiska landskapet samt 

klimatrelaterade frågor. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-enforcers-focus-russia%E2%80%99s-invasion-

ukraine-economic-outlook-and-climate¨  

 

ESMA: Utebliven publicering av SI- och likviditetsberäkningar för obligationer 

Esma har den 19 oktober informerat om att publicering den 1 november av kvartalsvisa SI- och 

likviditetsberäkningar inte kommer göras avseende obligationer, med hänvisning till problem med datakvalitet. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-will-not-perform-november-si-and-liquidity-

calculations-bonds-due-quality  

 

ESMA: Data från kvartalsvisa SI-beräkningar 

Esma har den 28 oktober publicerat data från de kvartalsvisa SI-beräkningarna för flera typer av finansiella 

instrument. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-data-systematic-internaliser-calculations-0  

 

 

Övrigt 

EBA: Tekniska standarder och riktlinjer för beräkning av ränterisk  

Som ett led i att fullfölja genomförandet av Basel-standarderna för ränteriskberäkning publicerar EBA riktlinjer 

och utkast till tekniska tillsynsstandarder.  

EBA publishes final standards and guidelines on interest rate risk arising from non-trading book activities  
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