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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 (*) 

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. 19. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

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

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). Græna samkomulagið 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 send skýr skilaboð til lengri tíma til að 

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

3) Í reglugerð (ESB) 2016/1011 eru viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru 

lagaðar að Parísarsamningnum fastsettar. Aðferðafræði þessara viðmiðana byggist á þeim skuldbindingum sem mælt er 

fyrir um í Parísarsamningnum. Nauðsynlegt er að tilgreina lágmarksstaðla sem gilda um báðar tegundir viðmiðana. 

Viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum hafa 

svipuð markmið en þær eru ólíkar hvað metnað varðar. Flestir lágmarksstaðlar ættu því að vera sameiginlegir fyrir báðar 

tegundir viðmiðana en efri mörkin ættu að vera mismunandi með hliðsjón af tegund viðmiðunarinnar. 

4) Sem stendur liggja ekki næg gögn fyrir til að meta kolefnisspor sem leiðir af ákvörðunum fullvalda ríkja. Því ættu 

ríkisbréf þeirra ekki að teljast vera hæf sem hluti af viðmiðunum ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og 

viðmiðunum ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum. 

5) Þar sem aðferðafræði viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðana ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum byggist á skuldbindingum sem mælt er fyrir um í Parísarsamningnum er nauðsynlegt nota 1,5°C - 

sviðsmyndina, með ekkert eða takmarkað yfirskot, sem um getur í sérstakri skýrslu milliríkjanefndar um loftslags-

breytingar (IPCC) um hnattræna hlýnun um 1,5°C (4) („IPCC-sviðsmyndin“). Sú sviðsmynd milliríkjanefndarinnar um 

loftslagsbreytingar er í samræmi við það markmið framkvæmdastjórnarinnar um að hrein losun gróðurhúsalofttegunda 

árið 2050 verði engin, eins og sett er fram í Grænu samkomulagi í Evrópu. Til þess að fjárfestingar séu í samræmi við 

sviðsmynd milliríkjanefndarinnar um loftslagsbreytingar ætti að færa þær frá starfsemi sem er háð jarðefnaeldsneyti til 

grænnar eða endurnýjanlegrar starfsemi og áhrif þessara fjárfestinga á loftslagið ættu að batna ár frá ári.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 406, 3.12.2020, bls. 17. 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. 

(4) Milliríkjanefnd um loftslagsbreytingar, 2018: Hnattræn hlýnun um 1,5°C. Sérstök skýrsla milliríkjanefndarinnar um loftslagsbreytingar um 

áhrif hnattrænnar hlýnunar um 1,5°C yfir gildum frá því fyrir iðnvæðingu og tengdra ferla hnattrænnar losunar gróðurhúsalofttegunda, í 

tengslum við að styrkja hnattræn viðbrögð við ógn af völdum loftslagsbreytinga, sjálfbæra þróun og viðleitni til að útrýma fátækt. 
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6) Geirarnir sem taldir eru upp í bálkum A til H og bálki L í I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1893/2006 (5), þ.m.t. olíu-, gas-, námu- og flutningageirar, eru geirar sem hafa mikil áhrif á loftslagsbreytingar. Til 

að tryggja að viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamn-

ingnum gefi raunsanna mynd af raunhagkerfinu, þ.m.t. af geirum sem ættu að vera virkir í að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda til að hægt verði að ná markmiðum Parísarsamningsins, ætti áhætta þessara viðmiðana gagnvart 

þessum geirum ekki að vera minni en áhættan af undirliggjandi hluta þeirra af fjárfestingarhæfum gerningum. Þessi 

krafa ætti þó aðeins að taka til viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðana ESB sem eru lagaðar 

að Parísarsamningnum sem eru hlutabréfaviðmiðanir til að tryggja að hlutabréfafjárfestar sem styðja markmið 

Parísarsamningsins viðhaldi áhrifum sínum, með þátttöku og kosningu, á umbreytingu félagsins í átt til sjálfbærari 

starfsemi. 

7) Útreikningur á losun gróðurhúsalofttegunda ætti að vera samanburðarhæfur og samkvæmur. Því er nauðsynlegt að mæla 

fyrir um reglur um hversu oft slíkir útreikningar ættu að vera uppfærðir og, ef við á, um gjaldmiðilinn sem verður 

notaður. 

8) Afkolun sem byggist eingöngu á losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 1 og flokki 2 gæti leitt til óaugljósra niðurstaðna. 

Því ætti að liggja ljóst fyrir að lágmarksstaðlar fyrir viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðana 

ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum ættu ekki aðeins að taka mið af beinni losun frá fyrirtækjum, heldur 

jafnframt losunum sem eru metnar á grundvelli vistferils og þar með talið losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 3. Þar 

sem núverandi gögn um losun gróðurhúsalofttegunda sem tiltæk eru fyrir í flokk 3 eru rýr að gæðum er þó nauðsynlegt 

að setja fram viðeigandi tímaáætlun til innleiðingar í áföngum og gera ráð fyrir notkun jarðefnaeldsneytisforða í 

takmarkaðan tíma. Þessi frestur til innleiðingar ætti að byggjast á listanum yfir atvinnustarfsemi sem sett er fram í 

reglugerð (EB) nr. 1893/2006. 

9) Stjórnendum viðmiðana ætti að gefast kostur á að veita fyrirtækjum meira vægi á grundvelli afkolunarmarkmiða sem 

þessi fyrirtæki hafa sett. Sérstakar reglur sem lúta að afkolunarmarkmiðum sem einstök fyrirtæki gefa skýrslu um ættu 

því að vera settar fram. 

10) Viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum ættu 

að sýna eiginleika sína til að afkola sig frá einu ári til annars. Þennan lágmarks afkolunarferil ætti að reikna út með því 

að nota sviðsmynd milliríkjanefndarinnar um loftslagsbreytingar. Til að koma í veg fyrir grænþvott ætti enn fremur að 

tilgreina skilyrðin fyrir því að víkja frá afkolunarferlinum og fyrir réttinum til að merkja viðmiðun sem viðmiðun ESB 

vegna loftslagstengdra umbreytinga eða viðmiðun ESB sem er löguð að Parísarsamningnum. 

11) Helsta breytan til að reikna út afkolunarferilinn ætti að vera gróðurhúsalofttegundaþungi þar eð sú breyta tryggir 

samanburðarhæfi þvert á geira og er ekki hlutdræg með eða á móti tilteknum geira. Til að reikna út gróðurhúsaloft-

tegundaþunga er nauðsynlegt að þekkja markaðsverðmæti viðkomandi fyrirtækis. Þegar viðmiðanir eiga við um 

fyrirtækjagerninga með fastri ávöxtun getur verið að markaðsverðmætið sé ekki aðgengilegt í tilviki fyrirtækja sem hafa 

ekki skráð hlutabréf. Því ætti að mæla fyrir um að ef viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir 

ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum eiga við um fyrirtækjagerninga með fastri ávöxtun ætti að heimila 

stjórnendum viðmiðana að nota losun gróðurhúsalofttegunda sem reiknuð er út á algildum grunni, frekar en út frá 

gróðurhúsalofttegundaþunga. 

12) Til að tryggja samanburðarhæfi og samkvæmni gagna um losun gróðurhúsalofttegunda ætti að mæla fyrir um reglur um 

hvernig reikna eigi breytingar á gróðurhúsalofttegundaþunga eða algildri losun gróðurhúsalofttegunda. 

13) Til að ná fram markmiðum Parísarsamningsins er nauðsynlegt að bæði viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra 

umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum hafi að geyma grunnprósentutölu til lækkunar á 

áhættu gagnvart gróðurhúsalofttegundaþungum eignum samanborið við móðurviðmiðanir þeirra eða undirliggjandi 

fjárfestingarumhverfi. Sú hlutfallslega lækkun ætti þó að vera verulegri fyrir viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum, sem eru, af ásetningi, metnaðarfyllri en viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga.  

  

(5) 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). 
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14) Viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum ættu ekki að stuðla að því að efla fjárfestingar í fjármálagern-

ingum sem gefnir eru út af fyrirtækjum sem brjóta gegn alþjóðlegum stöðlum eins og hnattrænu samkomulagi 

Sameinuðu þjóðanna um siðferði og ábyrgð í viðskiptum. Því er nauðsynlegt að mæla fyrir um sérstök útilokunarviðmið 

sem byggjast á loftslagstengdum þáttum eða öðrum umhverfislegum, félagslegum og stjórnunarlegum þáttum. 

Viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga ættu að hlíta þessum útilokunarviðmiðum eigi síðar en  

31. desember 2022, í samræmi við tímaáætlunina sem sett er fram í reglugerð (ESB) 2016/1011. 

15) Til að styðja við minni notkun á mengandi orkulindum og raunverulega umbreytingu yfir í endurnýjanlegar orkulindir er 

einnig við hæfi að fyrirtæki, sem fá meira en tiltekið hlutfall tekna sinna frá kolum, olíu eða gasi, séu útilokuð frá 

viðmiðunum ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum. Taka ætti tillit til breytinganna á hluta þessara orkulinda af 

frumorkubirgðum frá 2020 til 2050, eins og reiknað er með í sviðsmynd milliríkjanefndarinnar um loftslagsbreytingar, 

til að tilgreina þessar tilteknu útilokanir. Á árunum 2020 til 2050 er, samkvæmt töflu 2.6 í sérstakri skýrslu um 

hnattræna hlýnun um 1,5°C frá milliríkjanefndinni um loftslagsbreytingar, reiknað með að notkun á kolum muni minnka 

um 57% til 99% og notkun á olíu um 9% til 93%, á sama tíma og reiknað er með að notkun á gasi muni aukast um 85% 

eða minnka um 88%. Hægt er að nota gas meðan á umbreytingunni yfir í lágkolefnishagkerfi stendur, einkum í stað 

kola, sem skýrir víðara bil þess í væntri þróun, þó svo að reiknað sé með að notkun þess muni dragast saman um 40% að 

miðgildi. Af sömu ástæðu er nauðsynlegt að útiloka fyrirtæki sem fá meira en tiltekinn hluta tekna sinna frá 

raforkuframleiðslu. 

16) Til að tryggja gagnsæi um aðferðafræðina sem notuð er fyrir viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og 

viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum þykir rétt að mæla fyrir um reglur um nauðsynlegar birtingar 

upplýsinga sem varða afkolunarferilinn og gagnalindir fyrir báða flokka viðmiðana. Af sömu ástæðu þykir rétt að mæla 

fyrir um birtingarkröfur fyrir stjórnendur viðmiðana sem nota möt fyrir gögn um losun gróðurhúsalofttegunda, hvort 

sem það voru utanaðkomandi gagnaveitendur sem veittu þau, eður ei. 

17) Til að styðja við samræmingu á aðferðafræði fyrir viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir 

ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum er rétt að mæla fyrir um reglur um gæði og nákvæmni gagnalinda, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

SKILGREININGAR 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „losun gróðurhúsalofttegunda“: losun gróðurhúsalofttegunda eins og hún er skilgreind í 1. lið 3. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/842 (6), 

b) „algild losun gróðurhúsalofttegunda“: tonn af jafngildiseiningum koltvísýrings eins og það er skilgreint í 7. lið 2. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014 (7), 

c) „gróðurhúsalofttegundaþungi“: algild losun gróðurhúsalofttegunda deilt í með virði fyrirtækja að meðtöldu reiðufé í millj-

ónum evra,  

  

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/842 frá 30. maí 2018 um bindandi árlega skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda 

aðildarríkjanna frá 2021 til 2030 sem stuðlar að loftslagsaðgerðum til að uppfylla skuldbindingar samkvæmt Parísarsamningnum og um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 525/2013 (Stjtíð. ESB L 156, 19.6.2018, bls. 26). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 517/2014 frá 16. apríl 2014 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir og um niðurfellingu 

reglugerðar (EB) nr. 842/2006 (Stjtíð. ESB L 150, 20.5.2014, bls. 195). 
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d) „virði fyrirtækis að meðtöldu reiðufé“: samtala, við lok reikningsárs, markaðsverðmætis almenns hlutafjár, markaðsverð-

mætis forgangshlutabréfa og bókfærðs virðis heildarskuldar og hlutar sem ekki er ráðandi, án frádráttar reiðufjár eða ígildis 

reiðufjár, 

e) „fjárfestingarmengi“: flokkur allra fjárfestingartækra gerninga í tilteknum eignaflokki eða hópi eignaflokka, 

f) „grunnár“: fyrsta árið í röð ára í viðmiðun. 

II. KAFLI 

LÁGMARKSSTAÐLAR TIL AÐ MÓTA AÐFERÐAFRÆÐI FYRIR VIÐMIÐANIR 

1. ÞÁTTUR 

LÁGMARKSSTAÐLAR SEM ERU SAMEIGINLEGIR FYRIR VIÐMIÐANIR ESB VEGNA LOFTSLAGSTENGDRA 

UMBREYTINGA OG VIÐMIÐANIR ESB SEM ERU LAGAÐAR AÐ PARÍSARSAMNINGNUM 

2. gr. 

Sviðsmynd fyrir viðmiðunarhitastig 

Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum skulu nota sviðsmyndina um 1,5°C gráðu hækkun, með engu eða takmörkuðu yfirskoti, sem um getur í 

sérstakri skýrslu milliríkjanefndarinnar um loftslagsbreytingar (IPCC) um hnattræna hlýnun um 1,5°C, sem sviðsmynd fyrir 

viðmiðunarhitastig til að móta aðferðafræðina til að búa til þessar viðmiðanir. 

3. gr. 

Hömlur á skiptingu hlutabréfa 

Viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum og sem 

byggjast á hlutabréfum sem tekin hafa verið til viðskipta á opinberum markaði í Sambandinu eða í annarri lögsögu, skulu hafa 

samanlagða áhættu vegna geira sem skráðir eru í bálkum A til H og í bálki L í 1. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1893/2006 sem 

samsvarar að minnsta kosti samanlagðri áhættuskuldbindingu undirliggjandi fjárfestingamengis gagnvart þessum geirum. 

4. gr. 

Útreikningur á gróðurhúsalofttegundaþunga eða algildri losun gróðurhúsalofttegunda 

1. Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum skulu reikna gróðurhúsalofttegundaþunga eða, ef við á, algilda losun gróðurhúsalofttegunda fyrir þessar 

viðmiðanir með því að nota sama gjaldmiðil fyrir allar undirliggjandi eignir þeirra. 

2. Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum skulu árlega endurreikna gróðurhúsalofttegundaþunga og algilda losun gróðurhúsalofttegunda fyrir þessar 

viðmiðanir. 

5. gr. 

Innleiðing gagna um losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 3 í aðferðafræði viðmiðana 

1. Aðferðafræði viðmiðunar, að því er varðar viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga eða viðmiðana ESB sem 

eru lagaðar að Parísarsamningnum, skal ná yfir gögn um losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 3 sem hér segir: 

a) frá 23. desember 2020 gögn um losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 3 fyrir orku- og námugeirann sem um getur í 

deildum 05 til 09 og 19 og 20 í 1. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1893/2006, 

b) innan tveggja ára frá 23. desember 2020 gögn um losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 3, að minnsta kosti fyrir 

flutningageirann, byggingargeirann, efnageirann og iðnaðargeirann, sem um getur í deildum 10 til 18, 21 til 33, 41, 42 

og 43, 49 til 53 og deild 81 í 1. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1893/2006,  
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c) innan fjögurra ára frá 23. desember 2020 gögn um losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 3 fyrir alla aðra geira sem um 

getur í 1. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1893/2006. 

2. Að því er varðar a-lið 1. mgr., frá 23. desember 2020 til 31. desember 2021, geta stjórnendur viðmiðana ESB vegna 

loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum notað jarðefnaeldsneytis-

forða ef þeir sýna fram á að þeir geti ekki reiknað út né metið gögn um losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 3. 

6. gr. 

Fyrirtæki sem setja sér og birta markmið um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísar-

samningnum geta í þessum viðmiðunum aukið vægi verðbréfa sem eru hluti viðmiðana útgefenda sem setja og birta markmið 

um minni losun gróðurhúsalofttegunda, ef eftirfarandi skilyrðum er fullnægt: 

a) útgefendur verðbréfanna sem eru hluti viðmiðananna birti stöðugt og af nákvæmni losun sína á gróðurhúsalofttegundum í 

flokki 1, 2 og 3, 

b) útgefendur verðbréfanna sem eru hluti viðmiðananna hafi dregið úr gróðurhúsalofttegundaþunga sínum eða, ef við á, 

algildri losun sinni á gróðurhúsalofttegundum, þ.m.t. losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 1, 2 og 3, um að minnsta kosti 

7% að meðaltali á ári í að minnsta kosti þrjú ár samfellt. 

Að því er varðar fyrstu undirgrein, skal líta á losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 3 í samræmi við áfangaskipta framkvæmdar-

tímabilið sem sett er fram í 5. gr. 

7. gr. 

Ákvörðun um afkolunarferil 

1. Afkolunarferill fyrir viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum skal fela í sér eftirfarandi markmið: 

a) að því er varðar hlutabréf sem eru tekin til viðskipta á opinberum markaði í Sambandinu eða í annarri lögsögu, að 

minnsta kosti 7% samdrátt í gróðurhúsalofttegundaþunga að meðaltali á ári, 

b) að því er varðar skuldabréf önnur en þau sem ríkisútgefandi gefur út, ef hlutabréf útgefanda þeirra skuldabréfa hafa 

verið tekin til viðskipta á opinberum markaði í Sambandinu eða í annarri lögsögu, að minnsta kosti 7% samdrátt í 

gróðurhúsalofttegundaþunga að meðaltali á ári eða að minnsta kosti 7% samdrátt í algildri losun gróðurhúsaloft-

tegunda að meðaltali á ári, 

c) að því er varðar önnur skuldabréf en þau sem ríkisútgefandi gefur út, ef hlutabréf útgefanda þeirra skuldabréfa hafa 

ekki verið tekin til viðskipta á opinberum markaði í Sambandinu eða í annarri lögsögu, að minnsta kosti 7% samdrátt í 

algildri losun gróðurhúsalofttegunda að meðaltali á ári. 

2. Markmiðin sem um getur í 1. mgr. skulu reiknuð út með jöfnu hlutfalli, sem þýðir að reikna skal 7% árlegan 

lágmarkssamdrátt í gróðurhúsalofttegundaþunga eða algildri losun gróðurhúsalofttegunda fyrir ár „n“ á grundvelli gróður-

húsalofttegundaþunga eða algildrar losunar gróðurhúsalofttegunda fyrir ár „n-1“ í jafnhlutfallarunu frá grunnárinu. 

3. Ef meðalvirði fyrirtækis að meðtöldu reiðufé fyrir þau verðbréf sem liggja til grundvallar viðmiðuninni, hefur hækkað eða 

lækkað á síðasta almanaksári, skal meðalvirði fyrirtækis að meðtöldu reiðufé hvers efnisþáttar viðmiðunarinnar aðlagað með 

því að deila í það með leiðréttingarstuðli fyrir verðbólgu í virði fyrirtækisins. Þessi leiðréttingarstuðull fyrir verðbólgu í virði 

fyrirtækis fæst með því að deila í meðalvirði fyrirtækis að meðtöldu reiðufé efnisþátta viðmiðunarinnar við lok almanaksárs 

með meðalvirði fyrirtækisins að meðtöldu reiðufé efnisþátta viðmiðunarinnar við lok næstliðins almanaksárs. 

4. Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum skulu, fyrir hvert ár þar sem markmiðin sem mælt er fyrir um í 1. mgr. hafa ekki náðst, bæta fyrir þau 

markmið sem ekki náðust með því að færa upp á við markmiðin í afkolunarferli þeirra fyrir næsta ár.  
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5. Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum skulu ekki lengur geta merkt viðmiðanir sínar sem slíkar ef: 

a) markmiðin sem mælt er fyrir um í 1. mgr. hafa ekki náðst á tilteknu ári og ekki er bætt fyrir það næsta ár á eftir, eða 

b) markmiðin sem mælt er fyrir um í 1. mgr. hafa ekki náðst í þremur tilvikum á samfelldu tíu ára tímabili. 

Stjórnendur viðmiðana geta endurmerkt viðmiðun sem viðmiðun ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga eða sem 

viðmiðun ESB sem er löguð að Parísarsamningnum ef sú viðmiðun uppfyllir markmið afkolunarferilsins næstu tvö ár eftir 

að merkimiðinn glatast nema viðmiðunin hafi glatað þeim merkimiða tvisvar. 

8. gr. 

Breyting á gróðurhúsalofttegundaþunga og algildri losun gróðurhúsalofttegunda 

1. Breytingu á gróðurhúsalofttegundaþunga eða algildri losun gróðurhúsalofttegunda skal reikna sem hlutfallslega breytingu 

milli, annars vegar, vegins meðaltals gróðurhúsalofttegundaþunga eða algildrar losunar gróðurhúsalofttegunda allra efnisþátta 

viðmiðunar ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga eða viðmiðunar ESB sem er löguð að Parísarsamningnum við lok ársins 

„n“ og, hins vegar, vegins meðal gróðurhúsalofttegundaþunga eða algildrar losunar gróðurhúsalofttegunda allra efnisþátta 

viðmiðananna við lok árs n-1. 

2. Stjórnendur viðmiðana skulu nota nýtt grunnár þegar verulegar breytingar verða á aðferðinni við útreikning á 

gróðurhúsalofttegundaþunga eða algildri losun gróðurhúsalofttegunda. 

Að því er varðar fyrstu undirgrein skal nýtt grunnár vera það ár sem miðað er við þegar afkolunarferillinn sem um getur í 7. gr. 

er reiknaður. 

Val á nýju grunnári skal vera með fyrirvara um reglurnar sem mælt er fyrir um í 5. mgr. 7. gr. 

2. ÞÁTTUR 

LÁGMARKSSTAÐLAR FYRIR VIÐMIÐANIR ESB VEGNA LOFTSLAGSTENGDRA UMBREYTINGA 

9. gr. 

Grunnlækkun gróðurhúsalofttegundaþunga eða algildrar losunar gróðurhúsalofttegunda fyrir viðmiðanir ESB vegna 

loftslagstengdra umbreytinga 

Gróðurhúsalofttegundaþungi eða, ef við á, algild losun gróðurhúsalofttegunda fyrir viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra 

umbreytinga, að meðtalinni losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 1, 2 og 3, skal að minnsta kosti vera 30% lægri en 

gróðurhúsalofttegundaþungi eða algild losun gróðurhúsalofttegunda í fjárfestingarmenginu. 

Að því er varðar fyrstu undirgrein, skal líta á losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 3 í samræmi við áfangaskipta framkvæmdar-

tímabilið sem sett er fram í 5. gr. 

10. gr. 

Útilokun frá viðmiðunum ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga 

1. Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga skulu birta í aðferðafræði sinni hvort og þá hvernig þeir 

útiloki fyrirtæki. 

2. Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga skulu, eigi síðar en 31. desember 2022, hlíta kröfunum 

sem settar eru fram í a-, b- og c-lið 1. mgr. 12. gr. og í 2. mgr. 12. gr.  
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3. ÞÁTTUR 

LÁGMARKSSTAÐLAR FYRIR VIÐMIÐANIR ESB SEM ERU LAGAÐAR AÐ PARÍSARSAMNINGNUM 

11. gr. 

Grunnlækkun gróðurhúsalofttegundaþunga eða algildrar losunar gróðurhúsalofttegunda fyrir viðmiðanir ESB sem eru 

lagaðar að Parísarsamningnum 

Gróðurhúsalofttegundaþungi eða, ef við á, algild losun gróðurhúsalofttegunda fyrir viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum, að meðtalinni losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 1, 2 og 3, skal vera að minnsta kosti 50% minni en 

gróðurhúsalofttegundaþungi eða algild losun gróðurhúsalofttegunda fjárfestingamengisins. 

Að því er varðar fyrstu undirgrein, skal líta á losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 3 í samræmi við áfangaskipta framkvæmdar-

tímabilið sem sett er fram í 5. gr. 

12. gr. 

Útilokanir frá viðmiðunum ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum 

1. Stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum skulu útiloka eftirtalin fyrirtæki frá þeim viðmið-

unum: 

a) fyrirtæki sem taka þátt í starfsemi sem tengist umdeildum vopnum, 

b) fyrirtæki sem taka þátt í ræktun og framleiðslu tóbaks, 

c) fyrirtæki sem stjórnendur viðmiðana meta að hafi brotið gegn hnattrænu samkomulagi Sameinuðu þjóðanna um 

siðferði og ábyrgð í viðskiptum eða viðmiðunarreglum Efnahags- og framfarastofnunarinnar fyrir fjölþjóðafyrirtæki, 

d)  fyrirtæki sem fá 1% eða meira af tekjum sínum frá leit að steinkolum eða brúnkolum eða námugreftri, vinnslu eða 

hreinsun steinkola og brúnkola, 

e) fyrirtæki sem fá 10% eða meira af tekjum sínum frá leit að olíueldsneyti eða vinnslu, dreifingu eða hreinsun þess, 

f) fyrirtæki sem fá 50% eða meira af tekjum sínum frá leit að loftkenndu eldsneyti eða vinnslu, framleiðslu og dreifingu 

þess, 

g) fyrirtæki sem fá 50% eða meira af tekjum sínum frá raforkuframleiðslu með gróðurhúsalofttegundaþunga sem er meiri 

en 100 grömm CO2 e/kWh. 

Að því er varðar a-lið, teljast ,,umdeild vopn“ vera ,,umdeild vopn“ eins og um getur í alþjóðlegum milliríkjasamningum 

og sáttmálum, meginreglum Sameinuðu þjóðanna og, ef við á, í landslöggjöf. 

2. Stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum skulu útiloka frá þessum viðmiðunum öll fyrirtæki 

sem þeir sjálfir eða utanaðkomandi gagnaveitendur telja að skaði umtalsvert eitt eða fleiri umhverfismarkmið sem um getur í  

9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/852 (8), í samræmi við reglurnar um möt sem mælt er fyrir um 2. mgr. 

13. gr. þessarar reglugerðar. 

3. Stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum skulu birta í aðferðafræði viðmiðana sinna öll frekari 

útilokunarviðmið sem þeir nota og sem byggjast á loftslagstengdum þáttum eða öðrum umhverfislegum þáttum, félagslegum 

þáttum og stjórnunarþáttum.  

  

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/852 frá 18. júní 2020 um að koma á fót ramma til að greiða fyrir sjálfbærri fjárfestingu 

og um breytingu á reglugerð (ESB) 2019/2088 (Stjtíð. ESB L 198, 22.6.2020, bls. 13). 
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III. KAFLI 

GAGNSÆI OG NÁKVÆMNI 

13. gr. 

Gagnsæiskröfur vegna mata 

1. Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum skulu, auk krafnanna sem mælt er fyrir um í III. viðauka við reglugerð (ESB) 2016/1011, hlíta eftirfarandi 

kröfum: 

a) stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum, sem nota möt sem byggjast ekki á gögnum sem utanaðkomandi gagnaveitandi hefur afhent, skulu 

formfesta, skjalfesta og gera opinbera aðferðafræðina sem slík möt byggjast á, þ.m.t.: 

i. aðferð sem þeir hafa notað til reikna losun gróðurhúsalofttegunda og helstu ályktanir og varúðarreglur sem liggja 

til grundvallar þessum mötum, 

ii. rannsóknaraðferð til að meta losun gróðurhúsalofttegunda sem vantar, er ekki tilkynnt eða tilkynningu er 

ábótavant, 

iii. ytri gagnamengi sem eru notuð við mat á losun gróðurhúsalofttegunda sem vantar, eru ekki tilkynnt eða 

tilkynningu er ábótavant, 

b) stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum sem nota möt sem byggjast á gögnum sem utanaðkomandi gagnaveitandi hefur afhent skulu 

formfesta, skrá og gera opinberar allar eftirfarandi upplýsingar: 

i. Nafn og samskiptaupplýsingar gagnaveitandans, 

ii. aðferðafræðina sem notuð er og helstu ályktanir og varúðarreglur, ef þær eru tiltækar, 

iii. tengil á vefsetur gagnaveitandans og á viðeigandi aðferðafræði sem notuð er, ef hún er tiltæk. 

2. Að því er varðar 2. mgr. 12. gr. skulu stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum hlíta eftirfarandi 

kröfum: 

a) stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum sem nota möt, sem byggjast ekki á gögnum sem 

utanaðkomandi gagnaveitandi hefur afhent, skulu formfesta, skrá og gera opinbera aðferðafræðina sem slík möt 

byggjast á, þ.m.t.: 

i. nálgunin og rannsóknaraðferðin sem þeir hafa notað og helstu ályktanir og varúðarreglur sem liggja til 

grundvallar þessum mötum, 

ii. utanaðkomandi gagnasöfn sem notuð eru við matið, 

b) stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum sem nota möt, sem byggjast á gögnum sem 

utanaðkomandi gagnaveitandi hefur afhent, skulu formfesta, skrá og gera opinberar allar eftirfarandi upplýsingar: 

i. nafn og samskiptaupplýsingar gagnaveitandans, 

ii. aðferðafræðina sem notuð er og helstu ályktanir og varúðarreglur, ef þær eru tiltækar, 

iii. tengil á vefsetur gagnaveitandans og á viðeigandi aðferðafræði sem notuð er, ef hún er tiltæk. 

14. gr. 

Birting afkolunarferilsins 

Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum skulu formfesta, skrá og gera opinbera afkolunarferla þessara viðmiðana, grunnárið sem notað er til að 

ákvarða þessa afkolunarferla og, ef ekki tekst að ná þeim markmiðum sem mælt er fyrir um afkolunarferlinum, ástæðuna fyrir 

því að það tókst ekki og þær aðgerðir sem þeir ætla að grípa til í því skyni að ná leiðrétta markmiðinu sem um getur í 4. mgr.  

7. gr.  
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15. gr. 

Nákvæmni gagnalinda 

1. Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningnum skulu tryggja að gögn um losun gróðurhúsalofttegunda í flokki 1, 2 og 3 séu nákvæm, í samræmi við 

hnattræna eða evrópska staðla, t.d. aðferðin varðandi umhverfisspor vöru, aðferðin varðandi umhverfisspor skipulagsheildar (9), 

virðiskeðja fyrirtækis (flokkur 3) reikningsskila- og skýrslugjafarstaðall (10), EN ISO 14064 eða EN ISO 14069. 

2. Að því er varðar 1. mgr., skulu stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana 

ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum birta í aðferðafræði sinni staðalinn sem notaður er. 

3. Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamn-

ingnum skulu tryggja samanburðarhæfi og gæði gagna um losun gróðurhúsalofttegunda. 

IV. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

16. 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. 

 __________  

  

(9) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2013/179/ESB frá 9. apríl 2013 um notkun sameiginlegra aðferða til að meta og tilkynna vistvænleika 

vara og stofnana (Stjtíð. ESB L 124, 4.5.2013, bls. 1). 

(10) Value Chain (flokkur 3) Accounting and Reporting Standard (september 2011), viðbót við GHG Protocol Corporate Accounting and 

Reporting Standard. 


