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Hvad indebærer opfyldelse af Paris-målene?

Mål om klimaneutralitet  globalt CO2-budget



EU som front runner på bæredygtighed

Ambitiøse grønne initiativer



Regelsættet på bæredygtighedsområdet

• Den politiske ambition er at udvikle en regulatorisk ramme på det 

finansielle område til at finansiere den grønne omstilling af den 

europæiske økonomi 

• Første bølge:

 Fælles definitioner af bæredygtighed (taksonomien)

 Krav om at finansielle virksomheder skal dokumentere og oplyse 

hvordan de arbejder med bæredygtighed (disclosure)

 Konkrete og specifikke krav til udbydere af bæredygtige finansielle 

produkter (disclosure)

• Anden bølge:

 Revisioner af eksisterende regler (fx Mifid II)

 Krav til obligationsudstedere og långivere (Green Bonds Standard)

 Data fra realøkonomien (Non-financial Reporting Directive)

 Mærkningsordninger (Eco-Label)



Greenwashing

• Greenwashing: Når noget er mindre bæredygtigt, end det giver sig ud 
for at være 

• Manglen på fælles definitioner og standarder øger risikoen for 
greenwashing

• Underminerer investortillid – og den grønne omstilling

• Et centralt formål med de nye regler er at modvirke dette



Finanstilsynets rolle

• Finanstilsynets opgave er at medvirke til finansiel stabilitet og tillid til 

den finansielle sektor hos borgere og virksomheder. 

• Klimaforandringer og bæredygtig finansiering berører begge 

aspekter af Finanstilsynets kerneopgave. 

Finansiel stabilitet

• Samfundsmæssige transformationer

• Fysiske risici

Investorbeskyttelse 

• Udbud og efterspørgsel af bæredygtige investeringsprodukter

• Risiko for greenwashing



Baggrunden for seminaret

Bæredygtig finansiering tager nu for alvor fart og lovgivningen træder i 

kraft: 

Disclosureforordningen trådte i kraft d. 10. marts, og der er to nye 

udgivelser:

• Final report med udkast til RTS fra ESA’erne

• Supervisory statement 

Taksonomiforordningen træder i kraft 1. januar 2022

• Ny udgivelse af konsultationspapir med RTS fra ESA’erne

• Tekniske screeningkriterier også på vej fra Kommissionen

Formålet med seminaret er at give en status på disse reguleringer samt 

den tilsynsmæssige tilgang til området



Disclosureforordningen

Lone Anine Christiansen



Agenda

• Brush-up på forordningen

• Spørgsmål om forordningen til Kommissionen

• Detailreguleringen

• ESA’ernes joint supervisory statement



Kort om forordningen 

(level 1-teksten)



Disclosureforordningen

• Forordning EU 2019/2088 blev offentliggjort i november 2019

• Træder i kraft 10. marts 2021

• Formålet er at harmonisere krav til oplysningerne til slutinvestorer 
for derved at imødekomme greenwashing og øge investering i 
bæredygtige produkter

• Derudover ønskes politisk at nudge omfattede virksomheder til at 
tænke bæredygtigt

Anvendelsesområde

• ”Finansielle markedsdeltagere”, defineres i forordningen:

 Investeringsforeninger, porteføljeforvaltere, pensionskasser, mv.

• ”Finansielle rådgivere”, defineres også i forordningen:

 Eks. kreditinstitut eller forsikringsselskab, der yder 
investeringsrådgivning  



Alle finansielle produkter og rådgivning

Virksomhedsniveau

Produktniveau

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser 

Bæredygtige investeringsprodukter

• Oplysnings- og produktkrav for delvist bæredygtige 

investeringsprodukter (art. 8) 

• Oplysnings- og produktkrav for fuldt bæredygtige 

investeringsprodukter (art. 9) 

• Offentliggørelse af yderligere detaljer om bæredygtige 

investeringsprodukter på hjemmeside (art. 10) 

• Offentliggørelse af oplysninger i periodiske rapporter (art. 11) 

• Prækontraktuelle oplysninger: 

Integration af bæredygtighedsrisici og 

indvirkning på afkast (art. 6)

• 2023: Oplysningskrav om negative 

indvirkninger på 

bæredygtighedsfaktorer: Comply-or-

Explain (art. 7)

• Politikker for integration af bæredygtighedsrisici i 

investeringsbeslutningsprocesser og rådgivning (art. 3)

• Due diligence-politikker om negative konsekvenser af 

investeringsbeslutninger og rådgivning (art. 4)

• Under 500 medarbejdere: Comply-or-Explain

• Over 500 medarbejdere:   Obligatorisk 

• Integration af bæredygtighedsrisici i aflønningspolitikker (art. 

5) 

Disclosureforordning



Bæredygtige investeringsprodukter

• Disclosureforordningen definerer to typer af bæredygtige 

investeringsprodukter: Artikel 9 og 8 produkter

• Artikel 9 produkter

 Fuldt bæredygtigt investeringsprodukt, som har bæredygtighed som mål 

 tre krav til de økonomiske aktiviteter, som produktets underliggende 

investeringer er placeret i:

1) En bæredygtig investering skal først og fremmest bidrage til et 

miljømæssigt eller socialt mål

2) Ingen af investeringerne må gøre væsentlig skade på nogen af de 

nævnte mål

3) Virksomhederne skal følge god ledelsespraksis: solide 

ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og 

overholdelse af skatteregler.  



Bæredygtige investeringsprodukter

• Disclosureforordningen definerer to typer af bæredygtige 

investeringsprodukter: Artikel 9 og 8 produkter

• Artikel 8 produkter

 Delvist bæredygtigt investeringsprodukt, der har bæredygtighed som et 

blandt flere af de karakteristika, som det markedsføres som havende. 

 Et produkt markedsfører sig som havende miljømæssige eller sociale 

karakteristika eller en kombination af disse, bl.a. hvis produktet i 

marketingkommunikation eller prækontraktuelle dokumenter referer til 

bæredygtighedsfaktorer, der tages højde for i allokeringen af 

investeringerne indeholdt i produktet

  Det kan være meget forskelligt, hvor ambitiøst et bæredygtigt 

investeringsprodukt, der er tale om



Spørgsmål til Kommissionen om level 1-teksten



Centrale level 1 spørgsmål sendt til Kommissionen

Der er stadig en række udestående spørgsmål til tolkningen af level 1-

teksten ift. netop artikel 8 og 9 produkter. Derfor har ESA’erne sendt et 

brev til Kommissionen.

Artikel 8 og 9 produkters navne:

• Can the name of a product, which may include words like “sustainable”, 

“sustainability”, or “ESG” be considered to qualify a product to be promoting an 

environmental or social characteristic or to be having sustainable investment as 

its objective? 

Artikel 9 – skal alle underliggende investeringer leve op til 2(17)?

• Must a product to which Article 9(1), (2) or (3) SFDR applies only invest in 

sustainable investments as defined in Article 2(17) SFDR? If not, is a minimum 

share of sustainable investments required?



Centrale level 1 spørgsmål sendt til Kommissionen

Artikel 8 – hvornår er der tale om markedsføring?

• While a financial product to which Article 8 applies does not need to explicitly 

promote itself as targeting sustainable investments (within the meaning of Article 

2(17) SFDR), would a reference to taking into account a sustainability factor or 

sustainability risk in the investment decision be sufficient for Article 8 to apply? If 

the answer is yes, how can financial market participants that disclose mandatory 

information according to Article 6(1) or Article 7(1) SFDR ensure that this is not 

automatically considered as “promoting environmental or social characteristics”

• In the absence of active advertising of an environmental or social characteristic 

of the product, would an intrinsic characteristic of the product, such as a sectoral 

exclusion (e.g. tobacco) which is not advertised, also qualify as “promotion”? 

• In addition, would complying with a national legal obligation, which applies to the 

financial market participant, such as a ban on investment in cluster munitions, 

also bring the product into the scope of Article 8? 



Udkast til detailregulering

(level 2-regulering)



Level 2 regulering

• RTS’er til disclosureforordningen

o ESA’erne udarbejder udkast til level 2-regulering

o Høringsperiode sluttede 1. september 

o Final report sendt til KOM først i februar

o Offentliggjort i den forbindelse

o Varslet udskydelse af level 2 ikrafttrædelse

i offentliggjort brev fra KOM til ESA’erne

o Foreslået ikrafttrædelse af level 2 fra 

ESA’ernes side i final report: 1. januar 2022



Overblik over udkast til RTS i final report

• De syv RTS er kort beskrevet her:

1. En RTS om ‘do no significant harm’ (art. 2a)

2. En RTS om offentliggørelse af de negative klimamæssige 
konsekvenser af markedsdeltageres investeringer (art. 4)

3. En RTS om offentliggørelse af de negative sociale konsekvenser af 
markedsdeltageres investeringer (art. 4)

4. En RTS om offentliggørelse af prækontraktuel information om hvordan 
finansielle produkter med miljømæssige og sociale karakteristika lever 
op til disse karakteristika (art. 8)

5. En RTS om offentliggørelse af prækontraktuel information om hvordan 
finansielle produkter med bæredygtige investeringsmål lever op til disse 
mål (art. 9)

6. En RTS om offentliggørelse af information, der beskriver enhedens 
produkters miljømæssige og sociale karakteristika samt bæredygtige 
investeringsmål på enhedens hjemmeside (art. 10)

7. En RTS om offentliggørelse af produkters miljømæssige og sociale 
karakteristika samt bæredygtige investeringsmål i periodiske rapporter
(art. 11)



Hvad indeholder level 2 reguleringen?

• Indikatorliste for ”principal adverse impacts”

 14 obligatoriske indikatorer + frivillige

 Anneks med template for principal adverse impact statement

 Obligatorisk for virksomheder med over 500 ansatte, ellers comply-or-

explain

 Anvendes for bæredygtige investeringer som henviser til artikel 2(17)

• Templates til bæredygtige finansielle produkter

 Prækontraktuelle oplysninger

 Periodiske rapporter

• Website disclosures

 Yderligere oplysninger på hjemmesider



ESA Joint Supervisory Statement on SFDR



Hovedbudskaber

Level 2 udskydes formentligt til 1. januar 2022, hvilket er hensigtsmæssigt:

1. Virksomhederne får tid til at indsamle data

2. Alignment med ikrafttrædelse af det andet sæt af RTSer under 

taksonomien 

3. Den periodiske rapportering bliver ensartet over referenceperioderne, 

hvis rapporteringen starter ved årets start 

4. Tilsynsmyndighederne har tid til at forberede tilsynet med forordningen

Brug udkast til RTS i Final Report i den mellemliggende periode

 Tilsynsmyndighederne opfordres til at henvise virksomhederne til ESA’ernes

final report på RTS’erne i perioden indtil disse træder i kraft. 

 Virksomheder anbefales at bruge den mellemliggende periode til at forberede 

sig på ikrafttrædelsen af RTS’erne med udgangspunkt i final report

 Der gøres opmærksom på, at der kan ske ændringer frem mod endelig 

vedtagelse



Anneks om ikrafttrædelsesdatoer

• Tabeloversigt over alle artikler i disclosureforordningen + art 5, 6, og 

7 i taksonomiforordningen, hvor der angives ikrafttrædelsesdatoer 

både for level 1 og 2 

• En forklarende tekst om ikrafttrædelsesdatoer, som både beskriver 

anvendelsesdatoer for 

1. Principal adverse impact rapporteringen på virksomhedsniveau 

2. Periodiske rapporters anvendelsesdatoer på produktniveau



Taksonomiforordningen



Taksonomiforordningen

• Forordning om etablering af et fælles rammeværk for at facilitere

bæredygtig investering

• Offentliggjort i juni 2020

• KOM vil løbende vedtage tekniske screeningkriterier til forordningen

• Skal træde i kraft hhv. 1. januar 2022 og 2023



Taksonomiforordningens hovedindhold

• Et fælles sprog for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter

• Skal bidrage til planlægning af og rapportering om den grønne 

omstilling af de europæiske økonomier i overensstemmelse med 

EU’s seks miljømæssige mål

Tretrinsraket for at leve op til taksonomien:

Detailregulering skal fastlægge konkrete aktiviteter og grænseværdier



Anvendelsesområdet for taksonomien

Bredere end disclosureforordningen



Taksonomien tilføjer produktoplysninger

• Taksonomiforordningen introducerer yderligere krav til udbydere af de to 

typer finansielle produkter etableret med disclosureforordningen (artikel 8 

og 9 produkter)

• Artikel 8 og 9 produkter skal redegøre for, hvordan og i hvilket omfang de 

underliggende investeringer i det finansielle produkt er investeret i 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter defineret i 

taksonomiforordningen, jf. hhv. art. 5 og 6.

• Erklæringer skal derudover ledsage art. 8 produkter og ikke-bæredygtige 

produkter, jf. hhv. art. 6 og 7. 

Forordningerne skal ses som komplementære



Level 2 regulering

• KOM vedtager tekniske screeningkriterier

o Kommissionen vedtager tekniske screeningkriterier til de 6 miljømål 

med hjælp fra platformen for bæredygtig finansiering og 

medlemsstaternes ekspertgruppe

o For miljømålene vedr. klimatilpasning og modvirkning træder disse i 

kraft 1. januar 2022, mens de for de resterende 4 miljømål træder i kraft 

1. januar 2023

• RTS’er til taksonomiforordningen udarbejdes af ESA’erne

o Detailregulering af de introducerede taksonomirapporteringskrav på 

artikel 8 og 9 produkter 

o Laves af samme ESA-gruppe som RTS’erne til disclosureforordningen

o Konsultationspapir er i høring netop nu

o Deadline for at levere final report til KOM er 1. juni 2021 for de to første 

miljømål, og 1. juni 2022 for de resterende



Tilsynsmæssig tilgang

Theodor Christensen 



Finanstilsynets ambition på området 

Regulatorisk og tilsynsmæssig tilgang hvor: 

• Den finansielle sektor kan håndtere risici i overgangen til en 

lavemissionsøkonomi og til en varmere verden.  

• Investor- og forbrugerhensyn sikres bedst muligt



Finanstilsynets strategi for 2025

Et af strategiens fire ben handler om håndtering af klimarisici



Tilsynet og den finansielle sektor

• Finanstilsynet får tilsynsansvar med store dele af området

• Nyt område for tilsynet – og den finansielle sektor

• Data og metoder bliver udfordrende i starten, derfor tilsynsmæssigt 

fokus indledningsvist på processer, politikker og best effort

• Kravene bliver strammet for alle typer finansielle virksomheder, så 

det er en bunden opgave inden for bank, pension, forsikring og 

investering at videreudvikle indsatsen 

Ikke blot CSR-marketing - ESG skal integreres i kerneforretningen



Finanstilsynets nye temaside på hjemmesiden

Her kan der findes informationer om reguleringen og nyheder på området


