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23 februari 2023  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Fonder   

EU:s officiella tidning: Ändring och rättelse av den delegerade förordningen till SFDR 

En ändring och ny rättelse av den delegerade förordningen till SFDR (EU) 2022/1288 har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. Ändringen innebär bland annat att det i förköpsinformationen och 

regelbundna rapporter ska redogöras för om den finansiella produkten investerar i fossilgas och/eller 

kärnenergirelaterad verksamhet.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.050.01.0003.01.SWE&toc=OJ%3AL%3A2023%3A050%3ATO

C  

 

 

Hållbarhet 

EBA: Efterfrågar information om gröna krediter och bolån  

EBA har lanserat en kartläggning där myndigheten vill få input från kreditinstitut om gröna lån och bolån. 

Kartläggningen administreras av respektive nationell behörig myndighet och ingår i EBA:s arbete med ett 

uppdrag från EU-kommissionen om gröna lån och bolån. 

EBA seeks input from credit institutions on green loans and mortgages 

 

NGFS: Vill ha användarnas synpunkter på klimatscenarier  

Network for Greening the Financial System (NGFS) är ett globalt hållbarhetsnätverk som bland annat har 

utvecklat och publicerat klimatscenarier som används av många aktörer vid klimatscenarioanalys och 

klimatrelaterade stresstester. NGFS har publicerat en online-enkät i syfte att utveckla dessa scenarier utifrån 

användarnas behov och erfarenheter. Enkäten går att besvara fram till den 27 februari 2023. 

NGFS seeks public feedback on climate scenarios | Banque de France 
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Kapitaltäckning  

EBA: Uppdaterade frågor och svar om kapitalbas och kvalificerade skulder 

EBA informerar på sin hemsida om att de har uppdaterat Q&As om kapitalbas och kvalificerade skulder. Bland 

annat uppdateras en Q&A om villkor för avdrag från kapitalbasen, den uppdatering som görs avser begreppet 

”sufficient certainty”. 

EBA updates some important Q&As in the area of own funds and eligible liabilities 

 

ECB: Håller kapitalkraven stabila under 2023 

Europeiska centralbanken har publicerat resultaten av sin tillsynsöversyn och utvärderingsprocess (SREP) för 

2022. Resultaten visar bland annat att banker har solida kapital- och likviditetspositioner och ökad lönsamhet. 

ECB keeps capital requirements steady in 2023, as banks remain resilient 

 

 

Värdepappersmarknad 

ESMA: TRV-rapport pekar på höga risker och fragila marknader 

ESMA har den 9 februari publicerat årets första Trends, Risks and Vulnerabilities-rapport (TRV). I rapporten 

pekar ESMA bland annat på att marknaden framstår som fortsatt riskfull och att investerare bör vara beredda på 

ytterligare marknadskorrektioner. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-high-risks-amid-fragile-markets  

 

ESMA: Rapport från peer review av värdepapperscentraler 

ESMA har den 15 februari publicerat en rapport från den peer review som har utförts rörande nationella 

myndigheters tillsyn över bland annat värdepapperscentralers (CSD) gränsöverskridande tjänster och funktion 

som samverkande länkar. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-assesses-supervision-central-securities-depositories  

 

 

Övrigt 

ESRB: Rapport om makrotillsynsverktyg för ökad cyberresiliens  

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) har publicerat en rapport om makrotillsynsverktyg för att öka 

motståndskraften mot cyberincidenter. Rapporten bygger på ESRB:s tidigare arbete som syftar till att förebygga 

och mildra risker för finansiell stabilitet i händelse av en cyberincident.  

ESRB publishes report on advancing macroprudential tools for cyber resilience 
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