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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Fonder   

ESAs: Frågor och svar om hållbarhetsupplysningar 

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma (ESAs) har 

publicerat frågor och svar om tillämpningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). 

Frågorna och svaren rör i första hand tillämpningen av den delegerade förordningen till SFDR. Förordningen 

reglerar mer i detalj hur hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas, och ska börja tillämpas den 1 januari 

2023. 

JC 2022 62 JC SFDR Q&As 

 

Esma: Förslag till riktlinjer om fondnamn som relaterar till hållbarhet 

För att ett fondnamn ska få innehålla ord som relaterar till ESG eller ”impact” ska minst 80 procent av fondens 

investeringar vara hållbara eller främja miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med fondbolagets 

hållbarhetsupplysningar enligt bilaga II till den delegerade förordningen till SFDR (2022/1288). För att ett 

fondnamn ska få innehålla ordet ”hållbar” ska minst 50 procent av investeringarna utgöra hållbara investeringar 

enligt definitionen i artikel 2.17 i SFDR. För att ett fondnamn ska få innehålla ord som ”påverkan” eller ”effekt” 

(”impact”) ska fondens investeringar göras med avsikt att generera en positiv, mätbar social- eller miljömässig 

effekt utöver avkastning. Förslaget innehåller även ytterligare överväganden för specifika indexfonder. 

Konsultationen ska besvaras senast den 20 februari 2023. 

Consultation on Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms 

 

Esma: Call for evidence om grönmålning 

Syftet är att söka input om eventuell och potentiell grönmålning (greenwashing) i EU:s finanssektor, som kan 

vara relevant för olika segment av värdekedjan för hållbara investeringar. Grönmålning är när en organisation 

försöker framställa sin vara, tjänst eller sig själv som bättre för miljö och klimat än vad den i själva verket är. 

Förfrågan ska besvaras senast den 10 januari 2023. 

ESAs Call for evidence on Greenwashing.pdf 
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Hållbarhet 

EFRAG: Förslag till hållbarhetsredovisningsstandarder till EU-kommissionen   

European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, överlämnade den 23 november den första 

uppsättningen förslag av europeiska hållbarhetsredovisningsstandarder, ESRS, som varit föremål för 

konsultation, till EU-kommissionen.  

News - EFRAG  

 

ESRB: Kapitalkrav och klimatförändringar   

En rapport visar att kapitalkrav kan vara ett effektivt verktyg för att hantera klimatrelaterade finansiella risker, 

förutsatt att risker kan mätas. Om målet är att minska koldioxidutsläppen är troligen inte kapitalkrav det mest 

effektiva verktyget. Direkta politiska åtgärder såsom koldioxidskatter anses då mer effektiva.   

Bank capital regulation and climate change  

 

EBA: EU-kommissionen vill ha EBA:s råd om gröna lån  

EU-kommissionen efterfrågar EBA:s syn på en definition av gröna lån som baseras på EU:s taxonomi. EBA 

ombeds att undersöka lämpliga åtgärder, lagstadgade och icke-lagstadgade, som underlättar för konsumenter att 

ta gröna lån. EBA ska också undersöka om det bör ställas ytterligare krav på kreditgivningsprocessen som 

underlättar utvecklingen av marknaden för gröna lån.   

EBA Call for Advice Green Loans and Mortgages_Clean.pdf 

 

EBA: Frågor och svar om hållbarhetsupplysningar  

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma har publicerat 

frågor och svar om tillämpningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR.   

Frågor och svar om hållbarhetsupplysningar | Finansinspektionen  

 

 

Redovisning  

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU   

European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, publicerade den 10 november en uppdaterad tidplan för 

EU:s godkännande av olika standarder, IFRS, och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och 

uttalanden blir gällande inom EU.  

Endorsement - EFRAG 

 

 

Värdepappersmarknad 

ESMA: Konsultation om regler för passporting 

Esma har publicerat en konsultation för översyn av tekniska standarder för passporting vid värdepappersföretags 

erbjudande av tjänster i andra medlemsstater. Konsultationen är öppen till och med den 17 februari 2023. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-rules-passporting-investment-firms  

 

ESMA: Årlig rapport om waivers and deferrals enlig MiFIR 

Esma har publicerat sin årliga rapport om MiFIR:s regler om waivers och deferrals.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-published-annual-report-waivers-and-deferrals  

 

ESMA: Rapport med förslag till ändringar av sanktionsprocesser för clearade transaktioner 

Esma har publicerat en rapport innehållande förslag till ändringar i den delegerade förordningen med tekniska 

tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin under CSDR.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-amendment-simplify-cash-penalties-

process-cleared-transactions  
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ESMA: Nya Q&As 

Esma har publicerat uppdaterade Q&As till CSDR och MAR. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-8 

 

 

Övrigt 

EBA: Publicerar riktlinjer om distansonboarding 

EBA har publicerat slutgiltiga riktlinjer för användningen av onboardinglösningar för distanskunder. Dessa 

riktlinjer anger de steg som kredit- och finansinstitut bör vidta för att säkerställa effektiva och säkra metoder för 

onboarding av kunder på distans i linje med lagstiftning mot penningtvätt och bekämpning av finansiering av 

terrorism samt EU:s ramverk för dataskydd. 

EBA publishes guidelines on remote customer onboarding  

 

ESRB: Effekter av åtgärder som infördes under pandemin  

I en rapport undersöks hur de finanspolitiska åtgärder som infördes under pandemin har påverkat den finansiella 

stabiliteten och den realekonomiska utvecklingen samt vilken roll makrotillsynen spelar för finansiell stabilitet.  

Fiscal support and macroprudential policy - Lessons from the COVID-19 pandemic  

 

OECD: Economic Outlook i november 2022     

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, publicerade den 22 november sin rapport över 

de ekonomiska utsikterna för världsekonomin. Den globala tillväxten beräknas minska på grund av Rysslands 

krig mot Ukraina med efterföljande energikris i delar av världen samt stigande inflation. Globalt beräknas 

tillväxten minska till 3,1 procent i år, för att sedan gå ner till 2,2 procent nästa år.     

Russia’s war of aggression against Ukraine continues to create serious headwinds for global economy, OECD 

says 

 

ECB: Stabilitetsrapporten visar att riskerna för finansiell stabilitet ökar   

I sin senaste stabilitetsrapport, Financial Stability Review, bedömer ECB att riskerna för den finansiella 

stabiliteten i euroområdet har ökat. Den senaste utvecklingen med skyhöga energipriser, förhöjd inflation och låg 

ekonomisk tillväxt ökar sårbarheten för högt skuldsatta hushåll, företag och regeringar. Eftersom företag och 

hushåll får allt svårare att betala sina skulder, kan banker få högre kreditförluster på medellång sikt.   

ECB Financial Stability Review shows risks increasing as economic and financial conditions worsen  
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