
Nr. 32/564 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.5.2022 

 

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1816 

frá 17. júlí 2020 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 að því er varðar útskýringu í 

yfirlýsingunni um viðmiðun um hvernig umhverfis-, félags- og stjórnunarþættir endurspeglast í hverri 

viðmiðun sem gerð er og birt (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 frá 8. júní 2016 um vísitölur sem notaðar eru til 

viðmiðana í fjármálagerningum og fjárhagslegum samningum, eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða, og um breytingu á 

tilskipunum 2008/48/EB og 2014/17/ESB og reglugerð (ESB) nr. 596/2014 (1), einkum b-lið 2. mgr. 27. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Parísarsamningurinn, sem var samþykktur samkvæmt rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og 

Sambandið samþykkti 5. október 2016 (2) („Parísarsamningurinn“), miðar að því að efla viðbrögð við loftslags-

breytingum með því, meðal annars, að gera fjárfestingaflæði samhæft við ferli í átt að lítilli losun gróðurhúsalofttegunda 

og loftslagsbreytingaþolinni þróun. 

2) Hinn 11. desember 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin orðsendingu sína til Evrópuþingsins, leiðtogaráðsins, ráðsins, 

efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og svæðanefndarinnar „Grænt samkomulag í Evrópu“  

(e. European Green Deal) (3). Þetta Græna samkomulag í Evrópu er ný vaxtarstefna sem miðar að því að umbreyta 

Sambandinu í sanngjarnt og velmegandi samfélag, með nútímalegt, auðlindanýtið og samkeppnishæft hagkerfi þar sem 

nettólosun gróðurhúsalofttegunda verður engin árið 2050 og þar sem hagvöxtur er aftengdur nýtingu auðlinda. 

Framkvæmd græna samkomulagsins í Evrópu krefst þess að fjárfestum verði boðin skýr merki til lengri tíma til að 

komast hjá því að eignir verði verðlausar og til að virkja sjálfbæra fjármögnun. 

3) Í reglugerð (ESB) 2016/1011 er gerð krafa um að stjórnendur viðmiðana útskýri í yfirlýsingunni um viðmiðun hvernig 

umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþættir („ESG“) endurspeglast í hverju viðmiði eða fjölskyldu viðmiða sem er gerð 

og birt. 

4) Ef umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþættir eru útskýrðir með mismunandi hætti gæti reynst erfitt að bera ólíkar 

viðmiðanir saman og umfang og markmið umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþáttanna orðið óskýr. Því er nauðsynlegt 

að tilgreina efni þeirrar útskýringar og mæla fyrir um sniðmát sem nota á.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 406, 3.12.2020, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2022 frá 

29. apríl 2022 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2016, bls. 1. 

(2) Ákvörðun ráðsins (ESB) 2016/1841 frá 5. október 2016 um gerð, fyrir hönd Evrópusambandsins, Parísarsamningsins sem var samþykktur 

samkvæmt rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (Stjtíð. ESB L 282, 19.10.2016, bls. 1). 

(3) COM(2019) 640, lokagerð. 
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5) Til að aðlaga betur upplýsingarnar að þörfum fjárfesta ætti krafan um að útskýra hvernig umhverfis-, samfélags- og 

stjórnunarþættir endurspeglast í hverju viðmiði eða fjölskyldu viðmiða sem er látin í té og birt að taka mið af undir-

liggjandi eignum sem viðmiðanir eru byggðar á. Reglugerð þessi ætti ekki að gilda um viðmiðanir sem ekki hafa 

undirliggjandi eignir sem hafa áhrif á loftslagsbreytingar eins og vaxtaviðmiðanir og gjaldeyrisviðmiðanir. 

6) Í greinargerðinni um hvernig umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþættir endurspeglast ætti að tilgreina samsvarandi stig 

viðkomandi umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþátta fyrir viðmiðið í formi samanlagðs vegins meðalgildis. Ekki ætti 

að birta upplýsingar um slíkt stig fyrir hvern efnisþátt viðmiðananna. Stjórnendur viðmiðana ættu að geta afhent frekari 

umhverfis-, samfélags- og stjórnunarupplýsingar þar sem við á og er viðeigandi. 

7) Vegna einkenna og markmiða þeirra ætti að setja fram sértækar kröfur um upplýsingagjöf að því er varðar viðmiðanir 

ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum og fyrir mikil-

vægar skuldabréfa- og hlutabréfaviðmiðanir. 

8) Stjórnendur viðmiðana ættu að uppfæra upplýsingarnar sem veittar eru til að endurspegla allar breytingar sem gerðar 

hafa verið á yfirlýsingunni um viðmiðun og ættu að tilgreina ástæðuna fyrir því að upplýsingar voru uppfærðar og 

dagsetninguna þar að lútandi til að veita notendum viðmiðunar nákvæmar og uppfærðar upplýsingar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „hlutabréf“: skráð hlutabréf, 

b) „föst ávöxtun“: skráð skuldabréf, önnur en þau sem ríkisútgefandi gefur út, 

c) „ríkisskuld“: skuldabréf sem ríkisútgefandi gefur út. 

2. gr. 

Útskýring á því hvernig umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþættir endurspeglast í hverri viðmiðun eða fjölskyldu 

viðmiðana 

1. Stjórnendur viðmiðana skulu útskýra í yfirlýsingunni um viðmiðun og nota til þess sniðmátið sem mælt er fyrir um í  

I. viðauka hvernig umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþættirnir, sem tilgreindir eru í II. viðauka, endurspeglast í hverri 

viðmiðun eða fjölskyldu viðmiðana sem þeir gera og birta. 

Krafan sem er sett fram í fyrstu undirgrein gildir ekki um vaxta- og gjaldeyrisviðmiðanir. 

2. Útskýringin sem um getur í 1. mgr. skal innihalda stig umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþátta fyrir samsvarandi 

viðmiðun og fjölskyldu viðmiðana eftir samanlögðu vegnu meðalgildi. 

3. Fyrir einstakar viðmiðanir geta stjórnendur viðmiðunar í stað þess að veita allar upplýsingarnar sem mælt er fyrir um í  

I. viðauka við þessa reglugerð látið fylgja með í yfirlýsingunni um viðmiðun tengil á vefsíðu sem hefur að geyma allar þessar 

upplýsingar.  

4. Þegar viðmiðanir blanda saman ólíkum undirliggjandi eignum skulu stjórnendur viðmiðana útskýra hvernig umhverfis-, 

samfélags- og stjórnunarþættir endurspeglast fyrir hverja undirliggjandi eign.  
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5. Stjórnendur viðmiðana skulu láta fylgja í útskýringunni sem látin er í té tilvísun í gagnalindir og staðla sem notaðir eru í 

þágu birtra umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþátta. 

6. Stjórnendur viðmiðunar sem birta viðbótarumhverfis-, samfélags- og stjórnunarþætti í samræmi við 4. mgr. 1. gr. 

framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1817 (4) skulu láta fylgja með stig þessara viðbótarumhverfis-, 

samfélags- og stjórnunarþátta. 

3. gr. 

Uppfærsla gefinnar útskýringar 

Stjórnendur viðmiðunar skulu uppfæra útskýringarnar sem afhentar eru þegar mikilvægar breytingar sem varða umhverfis-, 

samfélags- og stjórnunarþætti verða og í öllu falli árlega. Þeir skulu gefa upp ástæðurnar fyrir uppfærslunni. 

4. gr. 

Gildistaka og beiting 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. júlí 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  

  

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1817 frá 17. júlí 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/1011 að því er varðar lágmarksinnihald útskýringar um hvernig umhverfis-, félags- og stjórnunarþættir endurspeglast í að-

ferðafræði viðmiðunarinnar (sjá Stjtíð. ESB L 406, 3.12.2020, bls. 12.) 
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I. VIÐAUKI 

SNIÐMÁT FYRIR ÚTSKÝRINGU Á ÞVÍ HVERNIG UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG STJÓRNUNARÞÆTTIR 

ENDURSPEGLAST Í YFIRLÝSINGUNNI UM VIÐMIÐUN 

ÚTSKÝRING Á ÞVÍ HVERNIG UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG STJÓRNUNARÞÆTTIR ENDURSPEGLAST Í 

YFIRLÝSINGUNNI UM VIÐMIÐUN 

BÁLKUR 1 – ATHUGUN Á UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG STJÓRNUNARÞÁTTUM 

Atriði 1. Heiti stjórnanda viðmiðunar.  

Atriði 2. Tegund viðmiðunar eða fjölskyldu viðmiðana. 

Veldu viðkomandi undirliggjandi eign af listanum sem er birtur 

í II. viðauka. 

 

Atriði 3. Heiti viðmiðunarinnar eða fjölskyldu viðmiðanna.  

Atriði 4. Eru einhverjar viðmiðanir ESB vegna loftslag-

stengdra umbreytinga, viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum, viðmiðanir sem leitast við að ná fram 

umhverfis-, samfélags- og stjórnunarmarkmiðum eða viðmið-

anir sem taka mið af umhverfis-, samfélags- og stjórnunar-

þáttum í safni stjórnanda viðmiðana? 

☐ Já ☐ Nei 

Atriði 5. Leitast viðmiðunin eða fjölskylda viðmiðana við að 

ná fram umhverfis-, samfélags- og stjórnunarmarkmiðum? 

☐ Já ☐ Nei 

Atriði 6. Þegar jákvætt svar er við atriði 5 skal veita hér fyrir neðan ítarlegar upplýsingar (stig) í tengslum við umhverfis-, 

samfélags- og stjórnunarþættina sem eru taldir upp í II. viðauka fyrir hverja fjölskyldu viðmiðana á samtölustigi. 

Birta skal umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþættina með samanlögðu vegnu meðalgildi á stigi fjölskyldu viðmiðana. 

a) Listi yfir sameinaða umhverfis-, samfélags- og stjórnunar-

þætti: 

Ítarlegar upplýsingar um hvern þátt: 

b) Listi yfir umhverfislega þætti: Ítarlegar upplýsingar um hvern þátt: 

c) Listi yfir félagslega þætti: Ítarlegar upplýsingar um hvern þátt: 

d) Listi yfir stjórnunarþætti: Ítarlegar upplýsingar um hvern þátt: 

Atriði 7. Þegar jákvætt svar er við atriði 5 skal veita hér fyrir neðan ítarlegar upplýsingar (stig) fyrir hverja viðmiðun varðandi  

umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþættina sem eru taldir upp í II. viðauka, með tilliti til hlutaðeigandi, viðkomandi 

undirliggjandi eignar. 

Að öðrum kosti er hægt að veita allar þessar upplýsingar með því að láta tengil á vefsetur stjórnanda viðmiðunar fylgja með í 

yfirlýsingunni um viðmiðun. Upplýsingarnar á vefsetrinu skulu vera auðveldlega tiltækar og aðgengilegar. Stjórnendur 

viðmiðana skulu sjá til þess að upplýsingar sem eru birtar á vefsetri þeirra verði aðgengilegar í fimm ár. 

Ekki skal birta stig umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþátta fyrir hvern efnisþátt viðmiðunarinnar en það skal birta á 

samanlögðu vegnu meðalgildi viðmiðunarinnar. 

a) Listi yfir sameinaða umhverfis-, samfélags- og stjórnunar-

þætti: 

Ítarlegar upplýsingar um hvern þátt: 

b) Listi yfir umhverfislega þætti: Ítarlegar upplýsingar um hvern þátt: 

c) Listi yfir félagslega þætti: Ítarlegar upplýsingar um hvern þátt: 

d) Listi yfir stjórnunarþætti: Ítarlegar upplýsingar um hvern þátt: 

Tengill á upplýsingar um umhverfis-, samfélags- og stjórnunar-

þætti fyrir hverja viðmiðun: 
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Atriði 8. Gögn og staðlar sem notuð eru 

a) Lýsing á gagnalindum sem eru notaðar til að veita 

upplýsingar um umhverfis-, samfélags- og stjórnunar-

þættina í yfirlýsingunni um viðmiðun. 

Lýstu því hvernig gagnanna, sem notuð eru til að veita 

upplýsingar um umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþætti í 

yfirlýsingunni um viðmiðun, var aflað og hvort og að 

hvaða marki gögn eru metin eða tilkynnt. 

 

b) Viðmiðunarstaðlar. 

Listi yfir stuðningsstaðla sem eru notaðir fyrir skýrslugjöf 

á atriði 6 og/eða atriði 7. 

 

2. BÁLKUR – KRÖFUR UM VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR FYRIR VIÐMIÐANIR ESB VEGNA LOFTSLAGSTENGDRA 

UMBREYTINGA OG VIÐMIÐANIR ESB SEM ERU LAGAÐAR AÐ PARÍSARSAMNINGNUM 

Atriði 9. Þegar viðmiðun er merkt sem „viðmiðun ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga“ eða „viðmiðun ESB sem er löguð 

að Parísarsamningnum“ skulu stjórnendur viðmiðana einnig birta eftirfarandi upplýsingar: 

a) framtíðarferil afkolunar á ársgrundvelli,  

b) að hve miklu leyti afkolunarferill milliríkjanefndar um 

loftslagsbreytingar (1,5°C með ekkert eða takmarkað 

yfirskot) hefur náðst á hverju ári að meðaltali frá stofnun, 

 

c) skörun á milli þessara viðmiðana og fjárfestingamengis 

þeirra eins og það er skilgreint í e-lið 1. gr. framseldrar 

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1818 

(1), með því að nota virku hlutdeildina á eignastigi. 

 

3. BÁLKUR – UPPLÝSINGAR UM SAMHÆFINGU VIÐ MARKMIÐ PARÍSARSAMNINGSINS 

Atriði 10. Stjórnendur viðmiðunar skulu einnig birta eftirfarandi upplýsingar fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar að því er 

varðar mikilvægar hlutabréfa- og skuldabréfaviðmiðanir, viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir 

ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum.  

Stjórnendur viðmiðana skulu, eigi síðar en 31. desember 2021, birta eftirfarandi upplýsingar fyrir hverja viðmiðun eða, þar sem 

við á, hverja fjölskyldu viðmiðana: 

a) Samræmist viðmiðunin markmiðinu um að draga úr kol-

efnislosun eða því að ná markmiðum Parísarsamningsins? 

☐ Já ☐ Nei 

b) viðmiðunarhitastigið sem notað er, í samræmi við alþjóð-

lega staðla, við samræmingu við takmarkið að draga úr 

losun gróðurhúsalofttegunda eða því að ná markmiðum 

Parísarsamningsins, 

 

c) heiti veitanda viðmiðunarhitastigsins sem notað er við að 

samræmast takmarkinu um að draga úr losun gróður-

húsalofttegunda eða því að ná markmiðum Parísarsamn-

ingsins, 

 

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1818 frá 17. júlí 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 2016/1011 að því er varðar lágmarksstaðla fyrir viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru 

lagaðar að Parísarsamningnum (sjá Stjtíð. ESB L 406, 3.12.2020, bls. 17). 
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d) aðferðafræðin sem er notuð til að mæla samræmingu við 

viðmiðunarhitastigið, 

 

e) tengillinn á vefsetur viðmiðunarhitastigsins sem notað er.  

Dagsetning þegar upplýsingar voru síðast uppfærðar og 

ástæða uppfærslunnar: 
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II. VIÐAUKI 

UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG STJÓRNUNARÞÆTTIR SEM TELJA Á MEÐ UNDIRLIGGJANDI EIGNUM 

VIÐMIÐUNARINNAR  

1. þáttur 

HLUTABRÉF 

UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG 

STJÓRNUNARÞÆTTIR 
UPPLÝSINGAGJÖF 

Sameinaðir umhverfis-, samfélags- 

og stjórnunarþættir 

Vegið meðaltal mats umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþátta viðmiðunarinnar 

(valkvætt). 

Heildareinkunn umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþátta af tíu efstu viðmiðunar-

þáttum eftir viðmiðunarvægi (valkvætt). 

Umhverfislegur Vegið meðaltal umhverfismats á viðmiðuninni (valkvætt). 

Áhætta viðmiðanasafnsins gagnvart endurnýjanlegri orku sem er mæld með 

fjárfestingarútgjöldum (e. capital expenditures (CapEx)) í þeirri starfsemi (sem hlutfall 

af heildarfjárfestingarútgjöldum orkufyrirtækja sem teljast til safnsins) (valkvætt). 

Áhætta viðmiðanasafnsins vegna loftslagstengdrar efnislegrar áhættu, sem mælir áhrif 

öfgafullra veðuratburða á rekstur og framleiðslu fyrirtækja eða á mismunandi stig 

aðfangakeðjunnar (byggt á áhættu útgefenda) (valkvætt). 

Áhættustig safnsins, fyrir þá geira sem eru taldir í bálkum A til H og bálki L í  

I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 (1), sem 

hlutfall af heildarvægi í safninu. 

Gróðurhúsalofttegundaþungi viðmiðunarinnar. 

Hlutfall uppgefinnar losunar gróðurhúsalofttegunda gagnvart áætlaðri losun. 

Áhætta viðmiðanasafnsins gagnvart fyrirtækjum sem stunda starfsemi sem fellur undir 

deild 05 til 09,19 og 20 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1893/2006. 

Áhætta viðmiðanasafnsins gagnvart starfsemi sem fellur undir þjónustugeirann fyrir 

umhverfistengdar vörur og þjónustu, eins og hann er skilgreindur í 5. lið 2. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 691/2011 (2). 

Félagslegt Vegið meðaltal félagslegs mats viðmiðunarinnar (valkvætt). 

Alþjóðlegir milliríkjasamningar og sáttmálar, meginreglur Sameinuðu þjóðanna eða, 

þar sem við á, innlend lög sem notuð eru til að ákvarða hvað telst til „umdeildra 

vopna“. 

Vegið meðaltalshlutfall viðmiðunarþátta í geira umdeildra vopna. 

Vegið meðaltalshlutfall efnisþátta viðmiðana í tóbaksgeiranum. 

Fjöldi viðmiðunarþátta sem falla undir félagsleg brot (algild tala og hlutfallslega deilt 

með öllum viðmiðunarþáttum), eins og vísað er til í alþjóðlegum milliríkjasamningum 

og sáttmálum, meginreglum Sameinuðu þjóðanna eða innlendum lögum þar sem við á. 

Áhætta viðmiðanasafns gagnvart fyrirtækjum án tilhlýðilegrar kostgæfnistefnu um 

atriði sem brugðist er við í grundvallarsáttmálum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 1 

til 8. 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 frá 20. desember 2006 um stofnun atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 

(NACE, 2. endursk.) og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 og einnig tilteknum EB-reglugerðum um sérstök 

hagskýrslusvið (Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 691/2011 frá 6. júlí 2011 um  evrópska umhverfisreikninga (Stjtíð. ESB L 192, 22.7.2011, 

bls. 1). 



19.5.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 32/571 

 

UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG 

STJÓRNUNARÞÆTTIR 
UPPLÝSINGAGJÖF 

 Vegið meðaltal launamunar kynjanna. 

Vegið meðaltalshlutfall kvenkyns gagnvart karlkyns stjórnarmönnum. 

Vegið meðaltalshlutfall slysa, meiðsla og dauðsfalla. 

Fjöldi sakfellinga og sektarfjárhæðir vegna brota á lögum um baráttuna gegn spillingu 

og mútum. 

Stjórnarhættir Vegið meðaltal mats á stjórnarháttum á viðmiðuninni (valkvætt). 

Vegið meðaltalshlutfall sjálfstæðra stjórnarmanna. 

Vegið meðaltalshlutfall kvenkyns stjórnarmanna. 

2. þáttur 

FÖST ÁVÖXTUN 

UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG 

STJÓRNUNARÞÆTTIR 
UPPLÝSINGAGJÖF 

Sameinaðir umhverfis-, samfélags- 

og stjórnunarþættir 

Vegið meðaltal mats umhverfis-, samfélags- og stjórnarhátta viðmiðunarinnar 

(valkvætt). 

Heildareinkunn umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþátta af tíu efstu viðmiðunar-

þáttum eftir viðmiðunarvægi (valkvætt). 

Umhverfislegur Vegið meðaltal umhverfismats á viðmiðuninni (valkvætt). 

Áhætta viðmiðanasafnsins gagnvart endurnýjanlegri orku sem er mæld með fjár-

festingarútgjöldum (e. CapEx) í þeirri starfsemi (sem hlutfall af heildarfjárfestingar-

útgjöldum orkufyrirtækja sem teljast til safnsins) (valkvætt). 

Áhætta viðmiðanasafnsins vegna loftslagstengdrar efnislegrar áhættu, sem mælir áhrif 

öfgafullra veðuratburða á rekstur og framleiðslu fyrirtækja eða á mismunandi stig 

aðfangakeðjunnar (byggt á áhættu útgefenda) (valkvætt). 

Áhættustig safnsins, fyrir þá geira sem eru taldir í bálkum A til H og bálki L í  

I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1893/2006, sem hlutfall af heildarvægi í safninu. 

Gróðurhúsalofttegundaþungi viðmiðunarinnar. 

Hlutfall tilkynntrar losunar á móti áætlaðri losun. 

Áhætta viðmiðanasafnsins gagnvart fyrirtækjum sem stunda starfsemi sem fellur undir 

deild 05 til 09, 19 og 20 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1893/2006. 

Hlutfall grænna skuldabréfa í viðmiðanasafninu. 

Félagslegt Vegið meðaltal félagslegs mats viðmiðunarinnar (valkvætt). 

Alþjóðlegir milliríkjasamningar og sáttmálar, meginreglur Sameinuðu þjóðanna eða, 

þar sem við á, innlend lög sem notuð eru til að ákvarða hvað telst til „umdeildra 

vopna“. 

Vegið meðaltalshlutfall viðmiðunarþátta í geira umdeildra vopna. 

Vegið meðaltalshlutfall efnisþátta viðmiðana í tóbaksgeiranum. 



Nr. 32/572 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.5.2022 

 

UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG 

STJÓRNUNARÞÆTTIR 
UPPLÝSINGAGJÖF 

 Fjöldi viðmiðunarþátta sem falla undir félagsleg brot (algild tala og hlutfallslega deilt 

með öllum viðmiðunarþáttum), eins og vísað er til í alþjóðlegum milliríkjasamningum 

og sáttmálum, meginreglum Sameinuðu þjóðanna eða innlendum lögum þar sem við á. 

Áhætta viðmiðanasafns gagnvart fyrirtækjum án tilhlýðilegrar kostgæfnistefnu um 

atriði sem brugðist er við í sáttmálum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 1 til 8. 

Vegið meðaltal launamunar kynjanna. 

Vegið meðaltalshlutfall kvenkyns gagnvart karlkyns stjórnarmönnum. 

Vegið meðaltalshlutfall slysa, meiðsla og dauðsfalla. 

Fjöldi sakfellinga og sektarfjárhæðir vegna brota á lögum um baráttuna gegn spillingu 

og mútum. 

Stjórnarhættir Vegið meðaltal mats á stjórnarháttum á viðmiðuninni (valkvætt). 

3. þáttur 

RÍKISSKULD 

UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG 

STJÓRNUNARÞÆTTIR 
UPPLÝSINGAGJÖF 

Sameinaðir umhverfis-, samfélags- 

og stjórnunarþættir 

Vegið meðaltal mats umhverfis-, samfélags- og stjórnarhátta viðmiðunarinnar 

(valkvætt). 

Heildareinkunn umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþátta af tíu efstu viðmiðunar-

þáttum eftir viðmiðunarvægi (valkvætt). 

Hlutfall undirliggjandi rekstrarfélaga sjóða sem skuldbinda sig til að fylgja alþjóð-

legum stöðlum. 

Umhverfislegur Vegið meðaltal umhverfismats á viðmiðuninni (valkvætt). 

Áhætta viðmiðanasafnsins vegna loftslagstengdrar efnislegrar áhættu, sem mælir áhrif 

öfgafullra veðuratburða á rekstur og framleiðslu fyrirtækja eða á mismunandi stig 

aðfangakeðjunnar (byggt á áhættu útgefenda) (valkvætt). 

Efstu tíu og neðstu tíu efnisþættirnir vegna áhættu á loftslagstengdri efnislegri áhættu 

(valkvætt). 

Gróðurhúsalofttegundaþungi viðmiðunarinnar. 

Hlutfall tilkynntrar losunar gagnvart áætlaðri losun. 

Hlutfall grænna skuldabréf í viðmiðanasafninu. 

Félagslegt Vegið meðaltal félagslegs mats viðmiðunarinnar (valkvætt). 

Fjöldi viðmiðunarþátta sem falla undir félagsleg brot (algild tala og hlutfallsleg tala 

deilt með öllum viðmiðunarþáttum), eins og vísað er til í alþjóðlegum milliríkjasamn-

ingum og sáttmálum, meginreglum Sameinuðu þjóðanna og innlendum lögum þar sem 

við á. 

Meðalframmistaða útgefendanna á sviði mannréttinda (þ.m.t. megindlegur vísir og 

aðferðafræðin sem er notuð til að reikna hana út). 

Meðaltekjuójafnaðarstig sem mælir tekjudreifingu og efnahagslegt misrétti meðal 

þátttakenda í tilteknu hagkerfi (þ.m.t. megindlegur vísir og aðferðafræðin sem notuð er 

til að reikna hann út). 



19.5.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 32/573 

 

UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG 

STJÓRNUNARÞÆTTIR 
UPPLÝSINGAGJÖF 

 Meðaltal tjáningarfrelsisstigs sem mælir að hve miklu leyti stjórnmála- og borgara-

samtök geta starfað frjálslega (þ.m.t. megindlegur vísir og aðferðafræðin sem notuð er 

til að reikna hann út). 

Stjórnarhættir Vegið meðaltal mats á stjórnarháttum á viðmiðuninni (valkvætt). 

Meðalspillingastig sem mælir ætlað stig spillingar hjá hinu opinbera (þ.m.t. megind-

legur vísir og aðferðafræðin sem er notuð til að reikna hann). 

Meðaltal pólitísks stöðugleikastigs sem mælir líkur á því að núverandi stjórnvöldum 

verði steypt af stóli með valdbeitingu (þ.m.t. megindlegur vísir og aðferðafræðin sem 

er notuð til að reikna hann). 

Meðalstig réttarríkis, byggð á því að spilling sé ekki fyrir hendi, virðingu fyrir 

grundvallarréttindum og stöðu einkamála- og refsiréttar (þ.m.t. megindlegur vísir og 

aðferðafræðin sem er notuð til að reikna hann). 

4. þáttur 

HRÁVARA 

UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG 

STJÓRNUNARÞÆTTIR 
UPPLÝSINGAGJÖF 

Umhverfisþættir Áhættustig undirliggjandi hrávara vegna loftslagstengdrar efnislegrar áhættu, sem 

mæling á áhrifum öfgafullra veðuratburða á rekstur og framleiðslu fyrirtækja eða á 

mismunandi stigum aðfangakeðjunnar (lágt, í meðallagi, hátt) (valkvætt). 

Aðferðafræðin sem er notuð til að reikna út loftslagstengda efnislega áhættu 

(valkvætt). 

Áhættustig undirliggjandi hrávara vegna loftslagsumskipta, sem mæling á fjár-

hagslegum áhrifum sem leiða af áhrifum framkvæmdar kolefnissnauðra áætlana (lágt, í 

meðallagi, hátt). 

Félagslegir þættir Stig áhættu undirliggjandi hrávara gagnvart félagslegri áhættu (lágt, í meðallagi, hátt). 

Stjórnarhættir Stig áhættu undirliggjandi hrávara gagnvart stjórnunaráhættu (lágt, í meðallagi, hátt). 

Meðalstig réttarríkis, byggð á því að spilling sé ekki fyrir hendi, virðingu fyrir 

grundvallarréttindum og stöðu einkamála- og refsiréttar (þ.m.t. megindlegur vísir og 

aðferðafræðin sem er notuð til að reikna hann). 

5. þáttur 

ANNAÐ 

UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG 

STJÓRNUNARÞÆTTIR 
UPPLÝSINGAGJÖF 

Sameinaðir umhverfis-, samfélags- 

og stjórnunarþættir 

Vegið meðaltal mats umhverfis-, samfélags- og stjórnarhátta viðmiðunarinnar 

(valkvætt). 

Umhverfisþættir Vegið meðaltal umhverfismats á viðmiðuninni (valkvætt). 

Áhættustig safnsins vegna loftslagstengdra tækifæra, sem mælir fjárfestingatækifæri 

sem tengjast loftslagsbreytingum, nýsköpun í nýjum fjárfestingarlausnum sem hlutfall 

af heildarvægi í safni (valkvætt). 



Nr. 32/574 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.5.2022 

 

UMHVERFIS-, SAMFÉLAGS- OG 

STJÓRNUNARÞÆTTIR 
UPPLÝSINGAGJÖF 

 Gróðurhúsalofttegundaþungi viðmiðunarinnar. 

Áhættustig safnsins, fyrir þá geira sem eru taldir í bálkum A til H og bálki L í  

I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1893/2006, sem hlutfall af heildarvægi safnsins. 

Félagslegir þættir Vegið meðaltal félagslegs mats fyrir viðmiðunina (valkvætt). 

Alþjóðlegir milliríkjasamningar og sáttmálar, meginreglur Sameinuðu þjóðanna eða, 

þar sem við á, innlend lög sem notuð eru til að ákvarða hvað telst til „umdeildra 

vopna“. 

Vegið meðaltalshlutfall viðmiðunarþátta í geira umdeildra vopna. 

Vegið meðaltalshlutfall efnisþátta viðmiðana í tóbaksgeiranum. 

Stjórnarhættir Vegið meðaltal mats á stjórnarháttum á viðmiðuninni (valkvætt). 

Hlutfall undirliggjandi sjóða með nytjastjórnunarstefnur (e. stewardship policies) til 

staðar, þ.m.t. ráðstafanir til að skipuleggja og stjórna auðlindum. 

 


