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Omfattende regelverksutvikling i EU
1. EUs taksonomi
Et felles klassifiseringssystem for økonomisk
aktivitet som bidrar vesentlig til oppnåelsen av
miljømål, basert på vitenskapelige kriterier

2. Offentliggjøring

• Taksonomiforordningen. Vedtatt i EU i juni
2020.

3. Verktøy

Omfattende rapporteringskrav for både
ikke-finansielle og finansielle foretak, for å
gi investorer nødvendig informasjon til å
investere bærekraftig

Verktøykasse for selskaper, markedsdeltagere
og formidlere til å utvikle løsninger for
bærekraftig investering, samtidig som man
forhindrer grønnvasking

• Offentliggjøringsforordningen. I kraft i EU
siden mars 2021.
• Nye regler om bærekraftsrapportering
(CSRD). Forslag fra Kommisjonen i april
2021.
• Regler om bærekraftspreferanser. Vedtatt
av Kommisjonen i april 2021.

• Regler om klimareferanseverdier. I kraft i
Norge siden mai 2020.
• EU-standard for grønne obligasjoner.
Forslag fra Kommisjonen i juli 2021.
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Nye rapporteringskrav
• Felles for nye rapporteringskrav
på tvers av regelverk er det
tosidige risikoperspektivet –
"double materiality"
• Krav om rapportering om hvordan
− Foretaket påvirkes av klima,
miljø og andre
bærekraftsrelaterte forhold
− Foretaket påvirker klima,
miljø og andre
bærekraftsrelaterte forhold
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Gjennomføring i norsk rett
• EU-regler om klimareferanseverdier ble
gjennomført i referanseverdiloven i 2020
• Forslag om å gjennomføre offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen i
en ny lov ble fremmet i juni 2021
• Regelverkene skal utfylles av regulatoriske tekniske
standarder og delegerte rettsakter fastsatt av
Kommisjonen. Disse vil bli gjennomført i norsk rett i
forskrifter
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Hva kommer i tiden fremover?
• Nytt direktiv om bærekraftsrapportering foreslått av Kommisjonen i april 2021. Foreslått å gjelde i
EU fra 2023.
− Verdipapirlovutvalget skal utrede nasjonal gjennomføring.
• Forordning om en EU-standard for grønne obligasjoner foreslått av Kommisjonen i juni 2021.
• Taksonomien skal videreutvikles inkl.
− Kriterier for nye aktiviteter og nye miljømål,
− Mulig utvidelse til å dekke sosiale mål, og
− Mulig utvidelse for å legge til rette for omstilling bort fra skadelige aktiviteter.
• Endringer i soliditetsregelverket for banker skal vurderes.
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Implikasjoner for pensjonskassene
• Pensjonskassene underlegges nye opplysningskrav etter offentliggjøringsforordningen.
• På nettsidene skal det bl.a gis opplysninger om:

− Foretakets retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko,
− Hvordan foretaket tar hensyn til negative bærekraftsvirkninger av investeringsbeslutninger. "Følg
eller forklar"-prinsipp for mindre foretak, men plikt for større aktører, og
− Hvordan foretakets godtgjørelsespolitikk har integrert bærekraftsrisiko.
• Pliktene vil kunne innebære ikke ubetydelige administrative byrder for foretakene.

• Som andre aktører i finansmarkedene, påvirkes pensjonskassene av endringer i markedet.
• Opplysningene som skal gis etter offentliggjøringsforordningen – vurderinger finansforetak
uansett bør gjøre.
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FINs arbeid med bærekraftig finans
• Departementet følger regelverksutviklingen i EU tett og gir
innspill til Kommisjonens arbeid bl.a. i:
− Offentlige høringer, og

− Møter i medlemsstatenes ekspertgruppe (Member
States Expert Group on Sustainable Finance).
• Deltar i International Platform on Sustainable Finance
(IPSF).
• Rapporter fra IPSF legges frem 4. november om:

− IPSFs årsapport,
− Fellestrekk ved EU og Kinas taksonomier, og
− Selskapsrapportering og informasjonskrav.
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Finansdepartementets referansegruppe
• Etablert i februar 2021 med formål om å være et forum for:
− Informasjonsutveksling om aktuelle regelverksprosesser,
− Identifisering av forhold av særlig betydning for norske interesser, og
− Nyttiggjøring av kunnskap og innsikt hos akademia og andre.
• Ledes av statssekretær i Finansdepartementet.
• Deltagelse fra finansnæringen, herunder Pensjonskasseforeningen. Også deltagelse fra
øvrig næringsliv, myndigheter og akademia.

Oppsummert
• Regelverksutviklingen er omfattende, går raskt og vil fortsette.
• Pensjonskassene påvirkes gjennom nye plikter, men også gjennom virkninger i kapitalmarkedene.

• Finansdepartementet følger regelverksutviklingen i EU tett, og gir innspill til arbeidet.
• Finansdepartementet er opptatt av å ha en god dialog med næringen om regelverksutvikling og
nasjonal gjennomføring av nytt EU-regelverk.

13

14

