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EU-kommisjonens lovforslag om bærekraftige investeringer
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• Kommisjonen fremla mars 2018 handlingsplan om 
finansiering av bærekraftig vekst

• Planen omfattet ambisiøse, men ikke-lovmessige 
tiltak (soft law)

• For å nå målene i handlingsplanen, må også 
lovmessige tiltak innføres (hard law)

• Lovforslag i form av forordninger. Disse må 
implementeres som sådan

Fra handlingsplan til lovforslag

Bakgrunn
“It is probably one of the most ambitious policy blueprints ever 

published on sustainable finance”, ESMA 20.09.18
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Lovforslagenes 
innhold
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1. Klassifiseringssystem for 
bærekraftige aktiviteter
(taksonomi)

2. Plikt til offentliggjøring av 
informasjon knyttet til ESG

3. Nye indekser for lavt 
karbonutslipp og positiv 
karboneffekt

4. ESG inn i aktiv forvaltning og 
investeringsrådgivning 

Hva er omfattet? 

Oversikt over lovforslagene
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Taksonomi

1. Klassifiseringsystem for 
bærekraftige aktiviteter
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• Fastsatte kriterier som må være 

innfridde for å kunne kalle et 

produkt/en investering bærekraftig. 

• Seks overordnede mål 

investeringen må søke oppnå

• Teknisk ekspertgruppe fra EU skal 

avgjøre hvilke aktiviteter som er 

bærekraftige

• Formål: 

➢Motarbeide «grønnvasking»

Hva innebærer taksonomien?

«…setting out what is green, what is not.» 
EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis
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Hva er grønt?
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Hvem og når 

• Hvem er omfattet?

“Financial market participants offering financial 
products as environmentally sustainable 
investments or as investments having similar 
characteristics”. 

• Når?

Ulike ikrafttredelsesdatoer avhengig

av hvilket av de seks formålene som søkes

oppnådd. Mellom år 2020 -2022 

Obs! Vanskelig å 

‘formulere seg ut’ av 

kravene (ref. “or 

investments having 

similar characteristics”)
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2. Offentliggjøring, informasjon 
og rapportering av ESG forhold 
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• Retningslinjer om hvordan ESG er innarbeidet i 

investeringsprosesser skal offentliggjøres

• Informasjon om hvordan bærekraftsrisiko kan 

påvirke avkastningen på produktet og 

godtgjørelsesordningene i selskapet

• Ved bruk av indeks: rapportering i etterkant til 

kunden om hvordan investeringen faktisk har 

påvirket bærekraft og klima

Hva omfattes av offentlighetskravene?
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• Hvem er omfattet?

“Financial market participants”.  

Ikke krav om at disse foretakene må markedsføre et finansielt
produkt som bærekraftig for at foretakene skal være omfattet. 

• Når?

Ikke fastsatt

Hvem og når



12

3. Endringer i 
benchmarkforordningen
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• Benchmarkforordningen regulerer indekser, og 

stiller krav til både administratorer og brukere

• To nye indeksekategorier er foreslått, med 

tilhørende reguleringer: 

1. Investeringer som vil ha lavt
karbonavtrykk (‘Low-carbon benchmark’); 
og 

2. Investeringer som vil ha positivt 
karbonavtrykk 

(‘Positive carbon impact benchmark’)

Hva er benchmarkforordningen? 
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• Hvem er omfattet?

“the provision of benchmarks, the contribution of input data to a 
benchmark and the use of a benchmark”

• Når?

Ikke fastsatt. Men endringene blir trolig gjennomført i EU før 
benchmarkforordningen blir inntatt i EØS-avtalen 

Hvem og når
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4. Endringer i 
MiFID II og 
IDD
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• Formål: å inkludere ESG ved aktiv 

porteføljeforvaltning og 

investeringsrådgivning

• Endringer i MiFID II og IDD. Veiledning til 

egnethetsvurdering allerede oppdatert.

• Innhold: 

1. ESG nå en del av egnethetsvurderingen 

2. Senere: krav om informasjon om hvilke 
ESG-vennlige produkter som kan 
inkluderes i porteføljen 

Hva innebærer endringene i MiFID II og IDD?
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• Hvem er omfattet?

Verdipapirforetak, aktiv
porteføljeforvaltere, 
investeringsrådgivere

• Når?

Veileder til egnethetsvurdering 
oppdatert januar 2019. 
Opplysninger om kundens 
ESG-preferanser skal 
innhentes

Krav til informasjon om ESG-
produkter: ?

Hvem og når
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Tre høringer fra ESMA

Siste nytt
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• ESG inn i kravene til organisering av virksomheten - opplæring av de 

ansatte

• ESG skal overvåkes på lik linje som andre risikomomenter

• ESG skal inn i produktutviklingsprosessen, det skal vurderes ved 

investeringsbeslutninger og beskrives i rutinen for interessekonflikter

• Retningslinjer for hvordan ESG skal inngå i kredittratinger

Endringer i MiFID II, UCITS/AIFMD og CRA
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