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

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Datasäkerhet 

EDPB: Rapport om cookies  

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har publicerat en rapport om det arbete som utförts av en arbetsgrupp 

för cookie-banners, som inrättades i september 2021. Arbetsgruppen initierades för att samordna svar på 

klagomål om cookie-banners som lämnats in till flera dataskyddsmyndigheter inom EES. 

Report of the work undertaken by the Cookie Banner Taskforce | European Data Protection Board 

 

 

Hållbarhet 

EU-kommissionen: Nytt mandat för Plattformen för hållbara finanser  

EU-kommissionens expertorgan Plattformen för hållbara finanser har fått mandat för en ny period. I samband 

med det har kommissionen tillkännagivit vilka som ska ingå i plattformen. Bland annat fortsätter Karl-Oskar 

Olming att representera SEB. 

Daily News 08 / 02 / 2023 (europa.eu) 

 

Nordic Investment Bank: Finansiering av Scanias utveckling av elektriska lastbilar och bussar 

Nordic Investment Bank har kommit överens med Scania om ett investeringslån på 175 miljoner euro för att 

finansiera bolagets utveckling av elektriska lastbils- och bussmodeller. Lånet löper på åtta år. 

NIB finances Scania’s R&D programme - Nordic Investment Bank 

 

 

Redovisning  

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, publicerade den 31 januari 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 
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Sanktioner 

Europeiska unionens råd: EU enas om förstärkta sanktioner mot Ryssland 

Rådet har enats om pristak för rysk export av petroleumprodukter till tredje land. Sanktionerna syftar till att 

minska Rysslands förmåga att finansiera kriget i Ukraina. 

EU enas om pristak för ryska petroleumprodukter - Consilium 

 

Europeiska unionens råd: Förlängda EU-sanktioner mot Ryssland 

Rådet har beslutat att förlänga de restriktiva åtgärderna med sex månader, till och med den 31 juli 2023. 

Sanktionerna infördes 2014 mot vissa ekonomiska sektorer i Ryska federationen och har utvidgats kraftigt efter 

februari 2022 till följd av Rysslands militära angrepp mot Ukraina. 

Ryssland: förlängda EU-sanktioner med anledning av det fortsatta anfallskriget mot Ukraina - Consilium 
 

 

Tillsyn  

ECB: Stärkt samarbete med EU-länderna utanför den europeiska banktillsynen 

ECB undertecknar samförståndsavtal med nationella behöriga myndigheter i de sex EU-medlemsstater som inte 

ingår i den europeiska banktillsynen, det vill säga Sverige, Danmark, Polen, Ungern, Tjeckien och Rumänien. 

Avtalet ska främja informationsutbyte och en gemensam tillsynskultur. 

ECB stärker samarbetet med de sex EU-länder som inte ingår i den europeiska banktillsynen (europa.eu) 

 

 

Värdepappersmarknad 

ESMA: Yttrande om utkast till ESRS Set 1 

ESMA har den 26 januari 2023 publicerat ett yttrande om utkastet till European Sustainability Reporting 

Standards Set 1 (ESRS Set 1) som tagits fram av European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG. I 

yttrandet anges att utkastet till standarder i stort uppfyller målen, men att förbättringar kan göras, bland annat 

avseende förhållandet mellan standarderna och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-its-first-opinion-draft-european-sustainability-

reporting  

 

ESMA: Data från kvartalsvis likviditetsbedömning av obligationer 

ESMA har den 27 januari 2023 publicerat data från kvartalsvisa likviditetsbedömningar av obligationer.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-data-quarterly-liquidity-assessment-bonds  

 

ESMA: Slutlig rapport om clearingkrav och derivathandelsskyldighet 

ESMA har den 1 februari 2023 publicerat en slutlig rapport med förslag till ändringar i RTS:er avseende 

clearingkrav (clearing obligation, CO) och derivathandelsskyldighet (derivative trading obligation, DTO). 

Ändringarna föreslås bland annat mot bakgrund av övergången till riskfria räntor, såsom €STR, SOFR, SONIA 

and TONA. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reviews-scope-clearing-and-derivatives-trading-

obligations  

 

ESMA: Data till kvartalsvisa beräkningar av systematiska internhandlare 

ESMA har den 1 februari 2023 publicerat data till systematiska internhandlares (SI) kvartalsvisa beräkningar. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-data-systematic-internaliser-calculations-1  

 

ESMA: Yttrande om trading venue perimeter 

ESMA har den 2 februari 2023 publicerat ett yttrande om trading venue perimeter. Yttrandet innehåller 

vägledning om när ett system ska anses som multilateralt och kräva tillstånd som handelsplats enligt MiFID II.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinion-trading-venue-perimeter  

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/02/04/eu-agrees-on-level-of-price-caps-for-russian-petroleum-products/
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/01/27/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-over-russia-s-military-aggression-against-ukraine/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ssm.pr230125~43ac001440.sv.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-its-first-opinion-draft-european-sustainability-reporting
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-its-first-opinion-draft-european-sustainability-reporting
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-data-quarterly-liquidity-assessment-bonds
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reviews-scope-clearing-and-derivatives-trading-obligations
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reviews-scope-clearing-and-derivatives-trading-obligations
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-data-systematic-internaliser-calculations-1
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinion-trading-venue-perimeter


 

EU-Nytt ges ut av Bankföreningen i samarbete med Svensk Värdepappersmarknad (fd Svenska Fondhandlareföreningen) och 
Fondbolagens förening. Redaktör: Bodil Bjerre Sekund, bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se, 08-453 44 09. 

 

ESMA: Nya Q&As om DTL pilot-förordningen och prospektförordningen 

ESMA har den 3 februari 2023 publicerat nya Q&As avseende bland annat DLT pilot-förordningen och 

prospektförordningen. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-10  

 

ESAs: Utkast till riktlinjer för utbyte av information för ägar- och ledningsprövningar 

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, EIOPA och ESMA – ESAs) har den 31 januari 2023 publicerat 

en konsultation med utkast till riktlinjer för ett system för utbyte av information för ägar- och ledningsprövningar 

(draft guidelines on the system for the exchange of information relevant to fitness and propriety assessments). 

Konsultationen är öppen till och med 2 maj 2023. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-consult-draft-guidelines-system-exchange-information-

relevant-fit-and  

 

 

Övrigt 

ESRB: Utfärdar rekommendation om sårbarheter i den kommersiella fastighetssektorn 

Europeiska systemrisknämnden, ESRB, utfärdar en generell rekommendation om risker kopplade till sårbarheter 

på de kommersiella fastighetsmarknaderna i EU och Island, Lichtenstein och Norge. Rekommendationen 

uppmanar till förbättrad övervakning av sådana risker för det finansiella systemet, och till åtgärder inom både 

mikro- och makrotillsynen för att hantera identifierade sårbarheter där så behövs. 

ESRB issues a recommendation on vulnerabilities in the commercial real estate sector 

 

EBA: 2023 års stresstest 

Årets EU-omfattande stresstest är utformat för att bedöma den europeiska banksektorns motståndskraft i den 

nuvarande osäkra och föränderliga makroekonomiska miljön. 

EBA launches 2023 EU-wide stress test | European Banking Authority 

 

ECB: Stresstest av 99 banker i euroområdet 2023 

Inom ramen för Europeiska bankmyndigheten EBA:s stresstest undersöker ECB 57 av euroområdets största 

banker. ECB genomför även stresstest av ytterligare 42 medelstora banker som inte ingår i EBA:s stresstest. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ssm.pr230131~dee9a150dc.en.html  

 

EBF: Studie om bankreglers påverkan på banker och ekonomin 

Europeiska Bankföreningen, EBF, har tillsammans med analysföretaget Oliver Wyman publicerat studien The 

EU-banking regulatory framework and its impact on banks and the economy. Studien illustrerar hur den 

europeiska banksektorns finansieringskapacitet är i underläge jämfört med USA. Om tillsynsreglerna skapade en 

bättre balans mellan att främja ekonomisk tillväxt, produktivitet och finansiell stabilitet, skulle euroområdets 

finansiella tjänster kunna göra mer för att hjälpa EU med dess utmaningar. 

The-EU-banking-regulatory-framework-and-its-impact-on-banks-and-the-economy_30Jan.pdf 

 

EMF: Europeisk bolånemarknad tredje kvartalet 2022 

EMF, European Mortgage Federation, har publicerat statistik för europeisk bolånemarknad tredje kvartalet 2022. 

Utestående bostadslån i EMF:s medlemskrets på 17 länder steg med 3,4 procent tredje kvartalet jämfört med 

samma kvartal året innan. Bostadsbyggande uppvisade olika utveckling i de jämförda länderna och det 

rapporteras om minskat byggande samt mindre omsättning. Bostadspriserna ökade med 10,6 procent i årstakt 

under tredje kvartalet. Den genomsnittliga bolåneräntan i de jämförda länderna var 3,48 procent. 

Quarterly reviews - EMF 
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