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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Betalningar  

EBA: Översyn av tillståndsgivningen enligt PSD2 

EBA har publicerat en översyn av auktorisation av betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar enligt 

PSD2. Översynen visar betydande skillnader i de behöriga myndigheternas bedömning och kontroll av 

ansökningar, något som öppnar för "forumshopping". 

EBA publishes peer review on authorisation under the Payment Services Directive 

 

 

Brott  

EBA: Rapport om finansiella utbildningsinitiativ med fokus på bedrägerier 

EBA, ESMA och EIOPA har publicerat en gemensam tematisk rapport om nationella finansiella 

utbildningsinitiativ om digitalisering med fokus på cybersäkerhet, manipulering och bedrägerier. Rapporten 

identifierar goda exempel som nationella myndigheter kan använda vid egna utbildningsinitiativ. 

European Supervisory Authorities Practices for financial education initiatives on scams, fraud and cyber security 

 

 

Fonder   

Esma: Tillsyn av marknadsföring av finansiella produkter med nationella tillsynsmyndigheter 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, inleder en gemensam tillsynsåtgärd (CSA) med 

nationella behöriga myndigheter om tillämpningen av MiFID II-reglerna för offentliggörande av 

marknadsföringskommunikation i hela EU. Tillsynsåtgärden kommer att genomföras under 2023. 

ESMA and NCAs to look at marketing of financial products 

 

Esma: Rapport om kostnader och resultat för produkter för icke-professionella investerare 

Esma har publicerat statistik för 2023 om kostnader och resultat för investeringsprodukter för icke-professionella 

investerare i EU. Rapporten ger en översikt över den viktigaste utvecklingen fram till slutet av 2021, ett år som 

kännetecknades av ekonomisk återhämtning, ökande värderingar på finansmarknaden och ökande 

inflationstryck.  Sedan dess har investeringsmarknaderna gått ner, främst i samband med det ryska kriget mot 

Ukraina, påverkan på energimarknaden och förändringen av de monetära förhållandena.  Kostnaderna för de 

viktigaste finansiella produkterna för privatpersoner fortsatte att minska, om än i mycket långsam takt. 

esma50-165-2357_esma_statistical_report_on_costs_and_performance_of_eu_retail_investment_products.pdf 
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Hållbarhet 

EIB: Sandvik-gruppen får lån på 500 miljoner euro 

Europeiska Investeringsbanken, EIB, har godkänt ett lån på 500 miljoner euro till Sandvik-gruppen för forskning 

och utveckling av avancerade maskinlösningar och teknik för elektrifiering och automatisering av gruv- och 

infrastrukturindustrin. Utvecklingen kommer att ske i Sverige, Finland och Tyskland. EIB har som mål att stötta 

omställningen till en hållbar ekonomi med sin finansiering.  

Sweden: EIB supports Sandvik by providing a €500 million loan  

 

EIB: Energieffektiva bostadshus i Stockholm stöds med lån på 2,5 miljarder kronor 

Europeiska Investeringsbanken, EIB, har skrivit en låneöverenskommelse med Stockholms stad för att stödja 

energieffektiva hus. Lånet uppgår till 2,5 miljarder kronor. Lånet ska bidra till att bygga 1500 nya 

energieffektiva bostäder i huvudstaden.  

Sweden: EIB supports energy efficient residential housing in Stockholm with a SEK 2.5 billion loan 

 

 

Kapitaltäckning  

Europaparlamentet: Antar position om genomförandet av Basel 4 

EU-parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor, Econ, har röstat om genomförandet av Basel 4 i unionen. 

Utöver kapitalkravsfrågor lades vikt vid skärpta krav på upplysningar om hållbarhet och kryptotillgångar. 

Trepartsmöten mellan rådet, parlamentet och EU-kommissionen inleds våren 2023. 

ECON Committee voted to finalise reforms of banking rules | News | European Parliament 

 

EBA: Kapitalkrav och kvalificerade skulder 

Europeiska Bankmyndigheten har publicerat sin årliga rapport om kapitalkrav och kvalificerade skulder 

(MREL). Den 31 december 2021 uppskattade EBA att 70 banker rapporterade ett MREL-underskott på 33 

miljarder euro i ett urval på 245. Det är en minskning med 42 procent jämfört med förra årets rapport.  

EBA Annual quantitative monitoring report on minimum requirement for own funds and eligible liabilities  

 

EBA: Likviditetstäckningsgraderna minskar 

Europeiska Bankmyndigheten konstaterar i en rapport att EU-bankernas likviditetstäckningsgrad, LCR, 

minskade under första halvan av 2022, men att de fortsatt är långt över minimikravet. Nedgången berodde på ett 

ökat utflöde på grund av högre räntor och volatilitet, vilket ledde till en nedgång i tillgångspriserna under första 

halvåret. 

Liquidity coverage ratio of EU banks declined in first half of 2022 but is still well above minimum requirement 
  

 

Sanktioner 

Europeiska unionens råd: Ytterligare sanktioner mot rättighetskränkningar i Iran 

Rådet har beslutat att utöka förteckningen över de personer och enheter som omfattas av EU:s restriktiva 

åtgärder med anledning av kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran. Åtgärderna omfattar bland annat frysning 

av tillgångar. 

Iran: EU antar ytterligare restriktiva åtgärder mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna 

 

 

Värdepappersmarknad 

ESMA: CSA om marknadsföring av finansiella produkter 

ESMA har den 16 januari 2023 informerat om en koordinerad tillsynsaktivitet (Common Supervisory Action, 

CSA) vad gäller tillämpningen av reglerna om marknadsföring av finansiella produkter inom EU. Den 

koordinerade tillsynen ska genomföras under 2023. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-ncas-look-marketing-financial-products  
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ESMA: Kostnad och utveckling av investeringsprodukter för icke-professionella investerare 

ESMA har den 17 januari 2023 publicerat sin årliga rapport rörande kostnaden för och utvecklingen av 

europeiska investeringsprodukter för icke-professionella investerare. Kostnaden för investeringsprodukter 

riktade till icke-professionella investerare fortsätter generellt sett att sjunka, enligt rapporten. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/costs-retail-investment-products-continue-slow-decline  

 

ESMA: Konsultation om transparens på post-trade-området 

ESMA har den 19 januari 2023 publicerat en konsultation kopplad till arbetet med att ta fram en manual 

avseende transparens efter handel. Fokus för konsultationen är de nya nivå 3-reglerna på området. 

Konsultationen är öppen till och med den 31 mars 2023. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-post-trade-transparency  

 

ESAs: Good practices inom finansiell utbildning 

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, EIOPA och ESMA – ESAs) har den 12 januari 2023 publicerat 

en gemensam tematisk rapport rörande nationella initiativ till finansiell utbildning kopplade till digitalisering. 

Bland annat identifierar rapporten så kallade good practices som nationella tillsynsmyndigheter och andra 

aktörer kan beakta vid framtagandet och genomförandet av sådana utbildningar. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-supervisory-authorities-identify-good-practices-

financial-education 

 

ESMA: Gemensam tillsynsaktivitet om informationsgivningen enligt MiFID 

ESMA lanserar en tillsynsåtgärd tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter om tillämpningen av krav i 

MiFID avseende marknadskommunikation. Tillsynsåtgärden kommer att genomföras under 2023. 

ESMA and NCAs to look at marketing of financial products 
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