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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Betalningar  

ECB: Kontanter fortfarande störst men elektroniska betalningar växer i euroländerna 

En ny studie från ECB visar att kontanter fortfarande är det vanligaste betalningsmedlet i butiker i euroländerna, 

men att elektroniska betalningar växer ytterligare. Konsumenter föredrar elektroniska betalningsmetoder, men 

värdesätter att ha kontanter som ett alternativ. 

Cash remains the most frequently used means of payment in stores but electronic payments grow further 

 

 

Fonder   

ESMA: Hearing om konsultation om fondnamn 

Esma skickade i november förra året ut en konsultation om användningen av ESG- och hållbarhetsrelaterade 

termer i fondnamn. I konsultationen föreslås materiella gränsvärden för att få använda ESG- eller 

hållbarhetsrelaterade termer i fondens namn. Nu anordnar Esma en öppen utfrågning om konsultationen. 

Konsultationen pågår till den 20 februari 2023.  

Open hearing on consultation on ESG terms in funds’ names  

 

ESMA: TRV-analys om EU Ecolabel 

Före jul publicerade Esma sin TRV-analys (Trends, Risks and Vulnerabilities) om EU Ecolabel, Calibrating 

green criteria for retail funds. EU Ecolabel är ett frivilligt initiativ för att hjälpa konsumenter att identifiera 

hållbara finansiella produkter och tjänster. I analysen undersöker tillsynsmyndigheten idén att tillämpa EU 

Ecolabels kriterier på investeringsprodukter och andra finansiella instrument. I analysen testas tre nyckelkriterier 

på ett urval av 3000 UCITS-aktiefonder med hållbarhetsprofil. Analysen kan med fördel läsas tillsammans med 

Esmas konsultation om fondnamn. 

ESMA 50-165-2329 TRV Article - EU Ecolabel: Calibrating green criteria for retail funds 

 

EU:s officiella tidning: DORA-förordningen publicerad 

Digital Operational Resilience Act (DORA) är en förordning som syftar till att förbättra motståndskraften mot 

hotande cyberattacker inom finanssektorn. Förordningen har nu publicerats I EU:s officiella tidning (OJ). Den 

träder i kraft den 16 januari 2023 och ska börja tillämpas den 17 januari 2025. Nu väntar utarbetandet av 

delegerade akter på nivå 2.  

Publications Office (europa.eu) 

mailto:bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221220~62a7c988ef.en.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esma.europa.eu%2Fpress-news%2Fhearings%2Fopen-hearing-consultation-esg-terms-in-funds%25E2%2580%2599-names&data=05%7C01%7C%7C21329b4f34e04e2931af08daf3bed371%7C49852dc28ad648da8a50cf51cad5c586%7C0%7C0%7C638090298177499697%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=h%2B35hYzcfk91SkV0umo9psp5BE0Ar7iRHw1qF5bCO%2FM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esma.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flibrary%2Fesma50-165-2329_trv_trv_article_-_eu_ecolabel_calibrating_green_criteria_for_retail_funds.pdf&data=05%7C01%7C%7C21329b4f34e04e2931af08daf3bed371%7C49852dc28ad648da8a50cf51cad5c586%7C0%7C0%7C638090298177499697%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=lLBzl4AJcZGRnzSojDWDf80zb5kzTkxy7BZugWBUHtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DOJ%3AL%3A2022%3A333%3AFULL%26from%3DEN&data=05%7C01%7C%7C21329b4f34e04e2931af08daf3bed371%7C49852dc28ad648da8a50cf51cad5c586%7C0%7C0%7C638090298177499697%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=hPZj2Rw1qDDg%2Fe0Y1Bva1vx5eRuCxAmHhrpkZQG8bEI%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

EU:s officiella tidning: Direktiv om företagens hållbarhetsrapportering publicerad 

Även direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) har publicerats i Europeiska unionens officiella 

tidning (OJ). 

EUR-Lex - L:2022:322:TOC - SV - EUR-Lex 

 

ESMA: Utkast tekniska standarder gällande AIF- och UCITS-fonder 

De tekniska standarderna för anmälningar för gränsöverskridande marknadsföring och förvaltning av AIF- och 

UCITS-fonder specificerar den information som ska lämnas, samt innehållet och formatet på informationen som 

fondbolag och AIF-förvaltare ska lämna in till de nationella tillsynsmyndigheterna. EU-kommissionen har nu tre 

månader på sig att anta utkastet till tekniska standarder. 

esma-34-45-1648_final_report_on_technical_standards_on_notification_letters.pdf 

 

ESMA: Uppdaterade frågor och svar om tillämpningen av AIFMD 

Esma har publicerat uppdaterade frågor och svar om tillämpningen av AIFMD. Där finns svar på frågan om 

SPAC:ar (Special purpose acquisition companies) omfattas av direktivet (s 46).  

ESMA34-32-352 Q&As on AIFMD 

 

ESMA: Slutrapport om riktlinjer för rapportering under EMIR 

Rapporten gör en bedömning av den feedback som erhållits från intressenter om centrala delar av ESMA:s 

riktlinjer för rapportering under EMIR REFIT. Riktlinjerna ger förtydliganden angående efterlevnaden av 

tekniska standarder och ska säkerställa ett konsekvent genomförande av de reviderade reglerna om rapportering 

enligt EMIR. 

esma74-362-2281_final_report_guidelines_emir_refit.pdf 

 

 

Hållbarhet 

Nordiska Investeringsbanken: Finansiering av vindkraftpark i norra Sverige      

Nordiska Investeringsbanken, NIB, har skrivit ett kontrakt om finansiering av en vindkraftpark i Ljusdal. 

Låneöverenskommelsen uppgår till 50,15 miljoner euro. 

NIB finances a major wind park in northern Sweden 

 

 

Kapitaltäckning  

EBA: Uppdaterad lista över kärnprimärkapitalinstrument  

EBA har publicerat en uppdaterad lista över kapitalinstrument som behöriga myndigheter inom EU och EES har 

klassificerat som kärnprimärkapitalinstrument.  

EBA updates list of CET1 instruments 

 

EBA: Tekniska standarder om grupp av kunder med inbördes anknytning 

Europeiska bankmyndigheten har publicerat sitt slutliga utkast till tekniska standarder för identifiering av grupp 

av kunder med inbördes anknytning enligt CRR. Tillsammans med EBA:s riktlinjer utgör förslaget till tekniska 

standarder det fullständiga ramverket för identifiering av två eller flera fysiska eller juridiska personer som är så 

nära sammanlänkade av idiosynkratiska riskfaktorer att de ska behandlas som en enda risk. 

EBA publishes final technical standards on the identification of a group of connected clients 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esma.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flibrary%2Fesma34-32-352_qa_aifmd.pdf&data=05%7C01%7C%7C21329b4f34e04e2931af08daf3bed371%7C49852dc28ad648da8a50cf51cad5c586%7C0%7C0%7C638090298177655917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=URQ5XiUevJFo6y%2FfqN4DlB3pAHDcWJwasSonI0936M4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esma.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flibrary%2Fesma74-362-2281_final_report_guidelines_emir_refit.pdf&data=05%7C01%7C%7C21329b4f34e04e2931af08daf3bed371%7C49852dc28ad648da8a50cf51cad5c586%7C0%7C0%7C638090298177655917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=7tTDwCLTjTIVMpu8jL0a%2BJI1UfsS8vlqkTdZRSfonYQ%3D&reserved=0
https://www.nib.int/releases/nib-finances-a-major-wind-park-in-northern-sweden
https://www.eba.europa.eu/eba-updates-list-cet1-instruments-0
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-identification-group-connected-clients
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Redovisning  

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 22 december 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: Supervisory briefing om tillsyn över värdepappersföretags gränsöverskridande 

verksamhet 

ESMA har den 14 december 2022 publicerat en s.k. Supervisory briefing rörande tillsynen över 

värdepappersföretags gränsöverskridande verksamhet, som bland annat syftar till att öka konvergensen för sådan 

tillsyn inom EU. ESMA:s briefing har sin bakgrund i den peer review rörande gränsöverskridande verksamhet 

som sjösattes under 2021, vilken ESMA publicerade en slutlig rapport om i mars 2022.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-guidance-supervision-cross-border-

activities-investment-firms  

 

ESMA: Nedprioritering av tillsynsåtgärder rörande handelsplatsers best ex-rapportering 

Esma har den 14 december 2022 publicerat ett uttalande om att nationella tillsynsmyndigheter, från och med den 

28 februari 2023, ska nedprioritera tillsynsåtgärder mot handelsplatser rörande best ex-rapportering enligt RTS 

27. Bakgrunden är bland annat att EU-kommissionen, inom ramen för pågående översyn av MiFID II/MiFIR 

(MiFID Review), har föreslagit att ta bort rapporteringsskyldigheten.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-promotes-clarity-market-participants-best-execution-

reporting  

 

ESMA: Slutlig rapport med riktlinjer för ansökan om att driva DLT-marknadsinfrastruktur 

Esma har den 15 december 2022 publicerat en slutlig rapport med riktlinjer rörande standardiserade mallar, 

formulär och format för ansökningar om att driva DLT-marknadsinfrastruktur enligt DLT-pilot-förordningen. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-guidance-applicants-under-dlt-pilot-regime  

 

ESMA: Nya Q&As  

Esma har den 16 december 2022 publicerat uppdaterade Q&As rörande bland annat DLT-pilot-förordningen och 

marknadsstruktur enligt MiFID II/MiFIR. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-9  

 

ESMA: Yttrande om EU-kommissionens föreslagna ändringar i RTS 1 och RTS 2 

Esma har den 19 december 2022 publicerat ett yttrande om EU-kommissionens förslag till ändringar i RTS 1 och 

RTS 2. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinion-amended-rts-1-and-2  

 

ESMA: Slutlig rapport med riktlinjer för rapportering enligt EMIR 

Esma har den 20 december 2022 publicerat en slutlig rapport med riktlinjer rörande rapportering enligt EMIR. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-guidelines-and-technical-documentation-

reporting-under-emir  
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Övrigt 

Baselkommittén: Standarder om exponeringar mot kryptotillgångar 

Baselkommittén har antagit standarder för bankers hantering av exponeringar mot kryptotillgångar. Standarderna 

ska vara implementerade från 1 januari 2025. 

Prudential treatment of cryptoasset exposures (bis.org) 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d545.pdf

