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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 aðferðafræði 

viðmiðunarinnar (*) 

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 sem 

viðmiðanir 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 2. mgr. a 13. 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) Þann 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). Græna samkomulagið í Evrópu er ný vaxtarstefna sem miðar að því að umbreyta 

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

nettólosun gróðurhúsalofttegunda verður engin árið 2050 og þar sem hagvöxtur er aftengdur frá 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 þess krafist að fyrir hverja viðmiðun sem þeir gera og birta skuli stjórnendur viðmiðana 

útskýra hvernig lykilþættir í aðferðafræði viðmiðunarinnar endurspegla umhverfis-, félags- og stjórnunarþætti („UFS-

þætti“). 

4) Ef ólíkar leiðir eru notaðar til að útskýra hvernig lykilþættir í aðferðafræði viðmiðunarinnar endurspegla UFS-þætti í 

hverri viðmiðun eða fjölskyldu viðmiðana gæti reynst erfitt að bera saman ólíkar viðmiðanir og umfang og markmið 

UFS-þáttanna orðið óskýr. Því er nauðsynlegt að setja fram lágmarksinnihald slíkra útskýringa og sniðmát sem skal 

notast við. 

5) Til að aðlaga betur upplýsingarnar að þörfum fjárfesta ætti krafan um að útskýra hvernig lykilþættir aðferðafræðinnar 

endurspegla UFS-þætti í hverri viðmiðun eða fjölskyldu viðmiðana sem er gerð og birt að taka tillit til þeirra 

undirliggjandi eigna sem viðmiðanir eru byggðar á. Reglugerð þessi ætti ekki að gilda um viðmiðanir sem ekki hafa 

undirliggjandi eignir er hafa áhrif á loftslagsbreytingar eins og vaxtaviðmiðanir og gjaldeyrisviðmiðanir. Í samræmi við 

19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2016/1011 ætti þessi reglugerð ekki að gilda um hrávöruviðmiðanir. 

6) Útskýringin á því hvernig lykilþættir í aðferðafræði viðmiðunar endurspegla UFS-þætti ætti að vera sett fram með 

samanlögðu vegnu meðaltali og ekki ætti að birta hana fyrir hvern þátt viðmiðunarinnar. Stjórnendur viðmiðana ættu að 

geta afhent frekari UFS-upplýsingar þar sem við á og er viðeigandi.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 406, 3.12.2020, bls. 12. 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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7) Stjórnendur viðmiðana ættu að uppfæra upplýsingarnar sem veittar eru í sniðmátinu til að endurspegla allar breytingar 

sem gerðar eru á aðferðafræðinni og ættu að tilgreina ástæðuna fyrir því að upplýsingar voru uppfærðar og 

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

8) Til að veita fjárfestum hámarksgagnsæi ættu stjórnendur viðmiðana að setja fram með skýrum hætti hvort þeir leitist við 

að uppfylla UFS-markmið eður ei. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Útskýring á því hvernig UFS-þættir endurspeglast í aðferðafræði viðmiðunar 

1. Stjórnendur viðmiðana skulu útskýra, með því að nota sniðmátið sem mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð, 

hvaða UFS-þátta, sem um getur í II. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1816 (4), tekið var 

tillit til við mótun aðferðafræði viðmiðunar. Þeir skulu einnig útskýra hvernig þessir þættir endurspeglast í lykilþáttum 

aðferðafræðinnar, þ.m.t. við val á undirliggjandi eignum, vægisstuðlum, mælistikum og staðgengilsgögnum. 

Krafan sem er sett fram í fyrstu undirgrein gildir ekki um hrávöruviðmiðanir. 

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

viðaukanum við þessa reglugerð, látið fylgja með veittri útskýringu tengil á vefsíðu sem hefur að geyma allar þær upplýsingar. 

3. Þegar viðmiðanir blanda saman ólíkum tegundum undirliggjandi eigna skulu stjórnendur viðmiðana útskýra fyrir hverja 

viðkomandi undirliggjandi eign hvernig UFS-þættir endurspeglast. 

4. Stjórnendur viðmiðunar geta látið fleiri UFS-þætti og tengdar upplýsingar fylgja í útskýringunni sem er veitt. 

5. Stjórnendur viðmiðunar skulu í veittri útskýringu taka skýrt fram hvort þeir leitast við að uppfylla UFS-markmið eður ei. 

6. Stjórnendur viðmiðunar skulu í veittri útskýringu hafa tilvísun í þær heimildir og staðla sem stuðst er við í hverjum UFS-

þætti sem birtur er. 

2. gr. 

Uppfærsla veittrar útskýringar 

Stjórnendur viðmiðunar skulu uppfæra veitta útskýringu þegar gerðar eru breytingar á aðferðafræði viðmiðunar og í öllu falli 

árlega. Þeir skulu gefa upp ástæðurnar fyrir uppfærslunni. 

  

(4) 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 (Stjtíð. ESB L 406, 3.12.2020, bls. 1). 
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3. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

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. 

 _____  
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VIÐAUKI 

SNIÐMÁT FYRIR ÚTSKÝRINGU Á HVERNIG LYKILÞÆTTIR Í AÐFERÐAFRÆÐI VIÐMIÐUNAR ENDURSPEGLA 

UMHVERFIS-, FÉLAGS- OG STJÓRNUNARÞÆTTI (UFS-ÞÆTTI) 

ÚTSKÝRING Á HVERNIG UFS-ÞÆTTIR ENDURSPEGLAST Í LYKILÞÁTTUM Í AÐFERÐAFRÆÐI VIÐMIÐUNAR 

Liður 1. Heiti stjórnanda viðmiðunar.  

Liður 2. Tegund viðmiðunar eða fjölskyldu viðmiðana. 

Velja skal viðkomandi undirliggjandi eign af listanum sem er 

birtur í II. viðauka við framselda reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2020/1816. 

 

Liður 3. Heiti viðmiðunarinnar eða fjölskyldu viðmiðanna.  

Liður 4. Er tekið tillit til UFS-þátta í aðferðafræði viðmiðunar-

innar eða fjölskyldu viðmiðananna? 

☐ Já  ☐ Nei 

Liður 5. Ef svarið við lið 4 er jákvætt skal telja upp hér fyrir neðan, fyrir hverja fjölskyldu viðmiðana, þá UFS-þætti sem tekið 

er tillit til í aðferðafræði viðmiðunar, að teknu tilliti til þeirra UFS-þátta sem taldir eru upp í II. viðauka við framselda reglugerð 

(ESB) 2020/1816. 

Útskýra skal hvernig þessir UFS-þættir eru notaðir við val, vogun eða útilokun á undirliggjandi eignum. 

Birta skal UFS-þættina með samanlögðu vegnu meðalgildi á stigi fjölskyldu viðmiðana. 

a) Skrá yfir umhverfislega þætti sem tekið er tillit til: Val, vog eða útilokun: 

b) Skrá yfir félagslega þætti sem tekið er tillit til: Val, vog eða útilokun: 

c) Skrá yfir stjórnunarþætti sem tekið er tillit til: Val, vog eða útilokun: 

Liður 6. Ef svarið við lið 4 er jákvætt skal telja upp hér fyrir neðan, fyrir hverja viðmiðun, þá UFS-þætti sem tekið er tillit til í 

aðferðafræði viðmiðunar, að teknu tilliti til þeirra UFS-þátta sem taldir eru upp í II. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 

2020/1816 með hliðsjón af viðkomandi undirliggjandi eign sem við á. 

Útskýra skal hvernig þessir UFS-þættir eru notaðir við val, vogun eða útilokun á undirliggjandi eignum. 

Ekki skal birta UFS-þætti fyrir hvern þátt viðmiðunarinnar heldur skal birta þá á samanlögðu vegnu meðalgildi viðmiðunar-

innar. 

Að öðrum kosti er hægt að veita allar þessar upplýsingar á formi tengils á vefsetur stjórnanda viðmiðunar sem fylgir með í 

útskýringunni. 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. 

a) Skrá yfir umhverfislega þætti sem tekið er tillit til: Val, vog eða útilokun: 

b) Skrá yfir félagslega þætti sem tekið er tillit til: Val, vog eða útilokun: 

c) Skrá yfir stjórnunarþætti sem tekið er tillit til: Val, vog eða útilokun: 

Tengill á upplýsingarnar um UFS-þætti fyrir hverja viðmiðun:  

Liður 7. Gögn og staðlar sem notuð eru 

a) Inntaksgögn. 

i. Lýsa skal hvort gögnin eru tilkynnt, byggð á líkönum eða 

safnað innan eða utan frá. 

ii. Ef gögnin eru tilkynnt, byggð á líkönum eða safnað utan 

frá skal tilgreina nafn þess þriðja aðila sem er gagna-

veitandi. 
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b) Sannprófun og gæði gagna. 

Lýsa skal með hvaða hætti gögn eru sannprófuð og hvernig 

gæði þessara gagna eru tryggð. 

 

c) Viðmiðunarstaðlar 

Lýsa skal þeim alþjóðlegu stöðlum sem notaðir eru í aðferða-

fræði viðmiðunar. 

 

Dagsetning þegar upplýsingar voru síðast uppfærðar og 

ástæða uppfærslunnar: 

 

 


