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20 oktober 2022  
 
 
 
 

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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Hållbarhet 

Plattformen för hållbara finanser: Rapporter om EU:s gröna taxonomi  

Plattformen för hållbara finanser, som är en expertinstans under EU-kommissionen, har publicerat två rapporter. 

En rapport behandlar tillämpningen av EU:s gröna taxonomi från ett användarperspektiv och den andra är en 

slutrapport om så kallad minimiskyddsåtgärder i taxonomin.  

Platform on Sustainable Finance (europa.eu)  

 

EBA: Transparens kring investeringar i fossil gas och kärnenergi 

EBA, ESMA och EIOPA har lämnat sitt utkast till tekniska standarder avseende offentliggörande av finansiella 

produkters exponering för investeringar i fossil gas och kärnkraft, i enlighet med Sustainable Finance Disclosure 

Regulation (SFDR). 

ESAs propose disclosures for fossil gas and nuclear energy investments | European Banking Authority 

(europa.eu) 

 

EIB: Lån på 75 miljoner euro till lågenergibostäder i Sverige  

Europeiska Investeringsbanken, EIB, har lämnat ytterligare ett lån till svenska SKB för att bygga 

lågenergibostäder i Stockholm. Byggnadernas energiåtgång ska ligga 25 procent under de svenska 

myndigheternas krav. 

Sweden: EIB loan of €75 million supports low-energy houses for sustainable transition 

 

 

Kapitaltäckning  

EBA: Rapport om TLAC och MREL  

I en rapport lämnar Europeiska Bankmyndigheten policysynpunkter, baserade på TLAC/MREL-instrument som 

utvärderades fram till februari 2022, i syfte att fortsätta stärka kvaliteten på instrumenten och ha mer 

standardiserad information i hela EU.  

TLAC-MREL instruments 2nd Monitoring Report.pdf (europa.eu)  
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EBA: Stabila kapitalnivåer hos EU:s banker 

I sin kvartalsvisa Risk Dashboard konstatera EBA att EU:s banker har stabila kapitalnivåer medan 

likviditetsnivåerna minskar något.   

EBA Risk Dashboard shows that capital ratios remained broadly stable and liquidity ratios declined slightly | 

European Banking Authority (europa.eu) 

 

EBA: Rapport om effekter av Basel 3 

I en rapport publicerar EBA sin bedömning av vilka effekter ett fullständigt genomförande av Basel 3-reglerna 

kommer ha på EU:s banker år 2028. EBA:s bedömning är att det kommer ske en genomsnittlig ökning av 

minimikapitalkraven med 15 procent för EU:s banker. Detta betyder att bankerna skulle behöva ytterligare 1,2 

miljarder euro i primärkapital.  

The EBA publishes its Report on the first mandatory exercise on Basel III full implementation impact | European 

Banking Authority (europa.eu) 

 

Baselkommittén: Rapport om buffertars användbarhet och cyklikalitet  

Baselkommittén har publicerat sin andra rapport som bedömer effekterna av Baselregelverken avseende 

buffertars användbarhet och cyklikalitet. I rapporten undersöks konsekvenser för utlåning sant 

marknadsreaktioner avseende användbarhet av kapitalbuffertar och likviditetsbuffertar, kontracyklisk policy, 

förväntade kreditförluster kapital och procyklikalitet. 

Buffer usability and cyclicality in the Basel framework (bis.org) 

 

Baselkommittén: Positiv neutral nivå på kontracyklisk buffert  

I ett nyhetsbrev skriver Baselkommittén att den noterat att flera tillsynsmyndigheter introducerat kontracykliska 

buffertvärden på en positiv neutral nivå i syfte att banker ska ha kapital som kan frigöras vid en plötslig 

ekonomisk chock. Baselkommittén ser positivt på denna utveckling och stödjer att tillsynsmyndigheter på 

frivillig basis fastställer kontracykliska buffertvärden som är positivt neutrala.  

Newsletter on positive cycle-neutral countercyclical capital buffer rates (bis.org) 

 

 

Värdepappersmarknad 

ESMA: Strategi för 2023–2028 

Esma har den 10 oktober 2022 publicerat en rapport om myndighetens strategi och huvudsakliga inriktningar för 

åren 2023–2028. Fokusområden ska bland annat vara stärkt tillsyn, ökat skydd för icke-professionella 

investerare, effektivare och stabilare marknader, hållbarhet och innovation. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-announces-strategic-priorities-next-five-years  

 

ESMA: Arbetsprogram för 2023 

Esma har den 10 oktober 2022 publicerat sitt arbetsprogram för år 2023, innehållande Esma:s primära 

fokusområden för det kommande året.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-work-programme-2023-focus-sustainability-

technological-change-and  

 

ESMA: Samråd om genomförande av direktivet om aktieägares rättigheter  

Syftet med samrådet är att samla in information om hur SRD2 har genomförts avseende identifiering av 

aktieägare, överföring av information, underlättande av utförandet av aktieägares rättigheter och om insyn 

avseende proxy advisors. Samrådet löper till den 28 november 2022. 

ESMA is seeking for input on the implementation of the revised Shareholders Rights Directive (europa.eu) 
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Övrigt 

EBA: Lista över grupper och filialer från tredje land 

EBA har publicerat en lista över grupper från tredje land som är verksamma inom EU samt en lista över alla 

filialer från tredje land som är auktoriserade att driva verksamhet som kreditinstitut inom EU. EBA publishes list 

of third country groups and third country branches of credit institutions operating in the EU/EEA | European 

Banking Authority (europa.eu) 

 

EBA: Rapport om EU-bankers exponeringar mot bostadsmarknaden   

Högre räntor och sämre tillväxtutsikter kommer sannolikt att sätta press på högt skuldsatta hushåll. Denna 

utveckling pekar på högre risker i bankernas bolåneportföljer. Tillsynsmyndigheter och banker bör fortsätta att 

noggrant följa utvecklingen på marknaden och i bolåneportföljerna. Det skriver EBA i en tematisk rapport.   

Banks exposed to downside risks as residential real estate markets get overheated, EBA Report finds | European 

Banking Authority (europa.eu)  

 

ECB: Fastigheter och finansiell stabilitet   

Fastighetsmarknaden har ett stort inflytande på den finansiella stabiliteten. I det senaste numret av ECB:s 

Macroprudential Bulletin ges en detaljerad genomgång om anledningen till det och vilka lärdomar som kan dras 

av användningen av makrotillsyn på detta område.  

Macroprudential Bulletin (europa.eu)  

 

IMF: World Economic Outlook     

Internationella valutafonden (IMF) publicerade den 11 oktober sin rapport World Economic Outlook. I rapporten 

skriver IMF bland annat att den globala tillväxten för 2022 väntas minska till 3,2 procent i år samt inflationen 

öka till 8,8 procent i år. I rapporten behandlas potentiella risker för världsekonomin.  

World Economic Outlook, October 2022: Countering the Cost-of-Living Crisis (imf.org)  

 

IMF: Global Financial Stability Report     

Internationella valutafonden (IMF) publicerade den 11 oktober sin rapport Global Stability Financial Report. I 

rapporten behandlas stabiliteten i det globala finansiella systemet, centralbankernas agerande mot hög inflation, 

klimatfinansiering samt öppna investeringsfonder.       

Global Financial Stability Report, October 2022 (imf.org)  

 

EBA: Analys av bankernas beroende av aktörer utanför EU 

EBA konstaterar i en rapport att den europeiska finanssektorns beroende av motparter, operatörer och 

finansiering utanför EU både skapar möjligheter och sårbarheter. 

EBA assesses the market share of non-EU entities in the EU banking system and the dependency of EU banks on 

funding in foreign currencies | European Banking Authority (europa.eu) 
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