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23 mars 2023  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Bolagsrätt 

EBA: Rapport om jämställhet i bolagsstyrelser 

Könsfördelningen i styrelser har gradvis blivit jämnare, men obalanser kvarstår. EBA noterar bland annat att 

fördelningen i norra och östra Europa generellt är bättre än i andra delar av EU. 

Women’s representation on boards has gradually improved, but imbalances remain 

 

 

Fonder   

ESMA: Uppdaterade frågor och svar om tillämpningen av AIFMD 

Esma har publicerat uppdaterade frågor och svar om tillämpningen av direktivet om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder (AIFMD), närmare hur begreppet " väsentligt direkt eller indirekt innehav " i artikel 3 (2) i 

AIFMD ska tolkas. 

ESMA34-32-352 Q&As on AIFMD (europa.eu) 

 

 

Hållbarhet 

Europeiska rådet: Debattartikel om finansiering av Europas tillväxt  

I en debattartikel av ordförandena för fem EU-institutioner poängteras att EU är fast besluten att påskynda den 

gröna och digitala omställningen. Åtgärder inom kapitalmarknadsunionen lyfts fram som avgörande för att 

kanalisera privat kapital till omställningen. 

Kanalisera Europas sparande till tillväxt – debattartikel av Rådet, EU-kommissionen, Eurogruppen, ECB, EIB 

 

ECB: Diskussionspapper om klimatet och ekonomin  

Klimatförändringarna och politiken för att bekämpa dem kommer att fortsätta att omforma den globala 

ekonomin. Diskussionspappret bygger på ekonomisk forskning för att identifiera viktiga ekonomiska 

konsekvenser för tillväxt, innovation, inflation och finansmarknader på medellång och lång sikt. 

The climate and the economy (europa.eu) 
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Sanktioner 

Europiska rådet: Ytterligare EU-sanktioner mot Iran för brott mot mänskliga rättigheter  

Rådet har beslutat införa restriktiva åtgärder för ytterligare åtta personer och en enhet ansvarig för allvarliga 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran. I synnerhet sanktionerar rådet representanter för rättsväsendet i 

Iran, som är ansvariga för att meddela dödsdomar i orättvisa rättegångar och för tortyr av dömda. 

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/03/20/human-rights-violations-in-iran-eu-

sanctions-additional-eight-individuals-and-one-entity/  
 

Värdepappersmarknad 

ESMA: Belyser risker med förslag till nya regler för insiderförteckningar 

ESMA har den 20 mars 2023 publicerat ett brev ställt till rådet och EU-parlamentet i vilket ESMA belyser vissa 

risker med de föreslagna reglerna rörande insiderförteckningar som presenterades i EU-kommissionens Listing 

Act-initiativ från december 2022. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-raises-concerns-proposed-changes-insider-list-regime  

 

ESAs: Ser behov av klimatrelaterade upplysningar för strukturerade produkter 

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma (ESAs) har tillsammans med Europeiska 

centralbanken den 13 mars 2023 publicerat ett gemensamt uttalande där myndigheterna framför att de ser ett 

behov av klimatrelaterade upplysningar vad gäller strukturerade produkter. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/ecb-and-esas-call-enhanced-climate-related-disclosure-

structured-finance  

 

 

Övrigt 

Europaparlamentet: Redo att förhandla om digitala plånböcker 

Parlamentet har beslutat förhandlingsmandatet inför samtal om översynen av det nya eID-direktivet. Systemet 

skulle göra det möjligt för medborgare att identifiera och autentisera sig online (via en europeisk digital 

identitetsplånbok) utan att behöva använda kommersiella leverantörer. Det skulle också ge användarna full 

kontroll över sin data och låta dem bestämma vilken information de ska dela och med vem.  

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20230315IPR77508/parliament-ready-to-negotiate-with-

council-for-an-eu-wide-digital-wallet  

 

ESMA: Lyfter farhågor om föreslagna ändringar om marknadsmissbruk 

ESMA har skickat ett brev till Europaparlamentet och rådet där de uttrycker oro över föreslagna ändringar av 

insiderlistan i förordningen om marknadsmissbruk. De föreslagna ändringarna, innebär att insiderlistor endast 

skulle omfatta personer som har regelbunden tillgång till insiderinformation.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-raises-concerns-proposed-changes-insider-list-regime  

 

IMF: Granskning av den finansiella sektorn i Sverige 

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden, IMF, en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, 

en så kallad Financial Sector Assessment Program, FSAP. Granskningarna genomförs återkommande för 

medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. IMF genomförde även en pilotstudie av det svenska 

banksystemets motståndskraft mot klimatrelaterade finansiella risker.    

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/03/16/Sweden-2023-Article-IV-Consultation-Press-

Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-530937  
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