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Útdráttur 

 
Samhliða auknum skuldbindingum á sviði loftslags- og umhverfismála síðustu ár hefur 

Evrópusambandið fundið sig knúið til að leggja áherslu á sjálfbær fjármál. Ritgerðin segir frá 

þremur reglugerðum á sviði sjálfbærra fjármála um flokkunarkerfi til að auðvelda sjálfbærar 

fjárfestingar, upplýsingagjöf tengda sjálfbærni og sjálfbærar viðmiðanir. Reglugerðirnar eiga 

að virkja fjármálamarkaði svo ESB geti staðið við markmið sín og alþjóðlegar skuldbindingar. 

Eðli sambands reglugerðanna við umhverfisrétt er hins vegar óljóst, sérstaklega í ljósi þess að 

þær byggja ekki á lagaheimild umhverfismála, 1. mgr. 192. gr. SSESB, heldur á lagaheimild 

sem heimilar samræmingu innri markaðarins, 114. gr. SSESB. Takmark ritgerðarinnar er að 

varpa ljósi á eðli þessa sambands og hvaða þýðingu það hefur.  

Niðurstaða rannsóknar á efni reglugerðanna og undirbúningsskjölum er að tilgangur 

reglugerðanna virðist snúa að umhverfismálum og að samræming innri markaðarins sé 

markmið eða verkfæri í þágu þessa tilgangs. Samanburður á tilgangi, markmiðum og 

efnisinnihaldi reglugerðanna og stefnu ESB á sviði umhverfismála leiðir í ljós samband, sem 

reynist svo sterkt að reglugerðirnar þrjár þykja falla undir umhverfisstefnu ESB. 

Afleiðingar ályktunarinnar eru athugaðar í þremur liðum undir lok ritgerðarinnar. Eðli 

reglugerðanna er athugað í samhengi við umhverfisrétt ESB. Þær innihalda einkaréttarleg 

ákvæði með bein lárétt réttaráhrif, sem er óvenjulegt á réttarsviðinu, og sýna fram á 

áframhaldandi þróun atferlissjónarmiða innan umhverfisréttar. Þá er fjallað um lagaheimild 

reglugerðanna og samspil 114. gr. og 1. mgr. 192. gr. SSESB. Loks eru dregnar ályktanir um 

breytingar á viðhorfi Sambandsins til sjálfbærrar þróunar, meðal annars á grundvelli 

hagfræðilegrar greiningar. Reglugerðirnar virðast gefa til kynna að sjálfbærni hafi öðlast meira 

vægi við skilgreiningu á hagkvæmri dreifingu auðlinda en áður var og Sambandið gæti verið 

að þoka sig nær sterkri sjálfbærri þróun á rófi sjálfbærrar þróunar. 
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1 Inngangur 
Sjálfbærni ætti ekki að vera afmarkaður kimi fjármálakerfisins. Sjálfbærni þarf að einkenna 
fjármálakerfið.1 
  

Árið 2015 markaði þáttaskil í alþjóðlegri umhverfisvernd. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 

samþykkti heimsmarkmiðin2 í september það ár og þremur mánuðum síðar undirrituðu 197 ríki 

Parísarsamninginn3 á ráðstefnu aðildarríkja loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna í París. 

Sem aðili að Parísarsamningnum þurfti Evrópusambandið,4 ásamt aðildarríkjum sínum, að 

ákveða framlag sitt í þágu alþjóðlegra viðbragða við loftslagsbreytingum.5 Sameiginleg 

skuldbinding ESB og aðildarríkjanna er að minnka losun gróðurhúsalofttegunda um 40% fyrir 

árið 2030, miðað við losun ársins 1990.6 Framkvæmdastjórn ESB7 lagði fram grænan 

samfélagssáttmála í lok árs 2019 þar sem áætlanir um að setja fram metnaðarfyllra takmark 

voru kynntar, sem felur í sér að minnsta kosti 50% og allt að 55% minni losun árið 2030 en var 

árið 1990.8 Strax í kjölfarið kallaði leiðtogaráð ESB9 eftir því að framkvæmdastjórnin uppfærði 

landsákvarðað framlag sitt til Parísarsamningsins.10  

Takmarki ESB verður ekki náð án umfangsmikillar innviðauppbyggingar með verulegum 

fjárfestingum. Til að Sambandið geti staðið við markmið sín og alþjóðlegar skuldbindingar á 

sviði loftslags- og orkumála þarf árlega að beina 180 milljörðum evra í verkefni á borð við 

framleiðslu og dreifingu á endurnýjanlegri orku, vistvænum samgöngum og einangrun 

bygginga, umfram það fjármagn sem þegar er eyrnamerkt slíkum áformum.11 Verði takmarkinu 

breytt í 50–55% hækkar talan upp í 260 milljarða evra á ári.12 Hluti þessara fjárfestinga verður 

 
1 Jean-Claude Juncker: „Keynote speech“. Þýðing höfundar. Á ensku: Sustainability should not be seen ... as a 
niche within the financial system. It must define our financial system.  
2 Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, bls. 17–28. Hér eftir heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna eða heimsmarkmiðin. 
3 Viðauki við Report of the Conference of the Parties. Hér eftir Parísarsamningurinn. Við þýðingu á samningnum 
verður miðað við fylgiskjal I að tillögu til þingsályktunar um fullgildingu Parísarsamningsins, þskj. 1625, 145. 
lögþ. 2015-2016, bls. 6. 
4 Hér eftir ESB eða Sambandið. Upprunalegu nafni Sambandsins, Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) hefur tvívegis 
verið breytt. Fyrst í Evrópubandalagið (EB) með Maastricht-sáttmálanum árið 1993. Evrópusambandið, sem 
sömuleiðis var stofnað með Maastricht-sáttmálanum, tók við hlutverki Evrópubandalagsins með Lissabon-
sáttmálanum árið 2009. Til einföldunar verður ávallt talað um ESB eða Sambandið í þessari ritgerð þegar rætt er 
um forvera þess. 
5 Slíkt framlag nefnist landsákvarðað framlag (e. Nationally Determined Contribution eða NDC). 
6 Submission by Latvia and the European Commission on Behalf of the European Union and its Member States, 
bls. 1. 
7 Hér eftir framkvæmdastjórnin. 
8 The European Green Deal, bls. 4. 
9 Hér eftir leiðtogaráðið. 
10 European Council meeting (12 December 2019) – Conclusions, 9. mgr. 
11 Action Plan: Financing Sustainable Growth, bls. 2. U.þ.b. kr. 28.542.600.000.000,- miðað við almennt gengi 
22. apríl 2020 (kr. 158,57 fyrir eina evru). 
12 The European Green Deal, bls. 15. U.þ.b. kr. 41.228.200.000.000,- miðað við almennt gengi 22. apríl 2020 (kr. 
158,57 fyrir eina evru). 
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fjármagnaður með almannafé en hvorugu takmarkinu verður náð án aðkomu einkafjárfesta.13 

Sambandið verður því að virkja hinn almenna markað til að fjárfesta í sjálfbærum fyrirtækjum 

og atvinnustarfsemi í stað annarra, óumhverfisvænni fjárfestinga. 

Árið 2018 lagði framkvæmdastjórnin fram aðgerðaáætlun á sviði sjálfbærra fjármála sem 

er ætlað hjálpa ESB að standa við alþjóðlegar skuldbindingar sínar á sviði sjálfbærrar þróunar, 

meðal annars með því að stuðla að auknu flæði fjármagns til sjálfbærra fjárfestinga.14  

Í samræmi við framangreint er viðfangsefni ritgerðarinnar að fjalla um fyrstu gerðir ESB 

sem er ætlað að koma aðgerðaáætluninni til framkvæmdar. Þetta eru í fyrsta lagi reglugerð 

(ESB) 2019/2088 um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu, í öðru lagi 

reglugerð (ESB) 2019/2089 um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 að því er varðar 

viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga, viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að 

Parísarsamningum og upplýsingagjöf um sjálfbærni fyrir viðmiðanir. Loks verður í þriðja lagi 

fjallað um reglugerð um stofnun aðgerðaramma til að auðvelda sjálfbærar fjárfestingar og um 

breytingu á reglugerð (ESB) 2019/2088.15 Samkomulag náðist um þriðju reglugerðina í 

desember 2019 en hún hefur ekki enn verið birt í stjórnartíðindum ESB og hefur því ekki fengið 

númer þegar þessi ritgerð er skrifuð. Við skrif ritgerðarinnar var í fyrstu stuðst við pólitískt 

samkomulag16 ráðs ESB17 og Evrópuþingsins frá 17. desember 2019. Opinbert samþykki 

ráðsins barst 15. apríl 2020 og í ritgerðinni verður byggt á greinanúmerum samþykkisins og 

orðalagi þess.18 Reglugerðin verður birt í stjórnartíðindum ESB þegar Evrópuþingið gefur 

samþykki eftir aðra umræðu.19 

Reglugerðirnar eiga rætur sínar að rekja til bæði umhverfismála og málefna innri 

markaðarins og vekja því upp spurningar um innbyrðis samband réttarsviðanna tveggja. 

Athygli vekur að reglugerðirnar eiga ekki stoð í lagaheimild sáttmálans um starfshætti ESB 

(hér eftir SSESB) fyrir umhverfismál og raunveruleg tengsl gerðanna við stefnu ESB á sviði 

umhverfismála eru því á reiki. Þessi tengsl, eða skortur á tengslum, eru meðal viðfangsefna 

 
13 Action Plan: Financing Sustainable Growth, bls. 2. 
14 Sama heimild, bls. 2 og 12.  
15 Þýðing höfundar. Á ensku: regulation on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment. 
Þegar rætt er um allar reglugerðirnar samtímis verður framvegis talað um reglugerðirnar þrjár eða 
reglugerðirnar. 
16 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework 
to facilitate sustainable investment – Approval of the final compromise text. 
17 Hér eftir ráðið. 
18 Press release. Sustainable finance: Council adopts a unified classification system; Position of the Council at 
first reading with a view to the adoption of regulation of the European Parliament and of the Council on the 
establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 – 
Adopted by the Council on 15 April 2020. 
19 Press release. Sustainable finance: EU reaches political agreement on a unified EU classification system, bls. 
2. 
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ritgerðarinnar. Með vísan til framangreinds er markmið ritgerðarinnar að athuga hvort 

reglugerðirnar þrjár falli undir umhverfisstefnu ESB þrátt fyrir að þær byggi ekki á lagaheimild 

umhverfismála og, ef svo er, hvaða þýðingu það hefur. Meðal annars verður leitað svara við 

því hvort reglugerðirnar sýni fram á breytt viðhorf Sambandsins til sjálfbærrar þróunar. 

Aðferðin sem notuð verður byggir á hefðbundinni lagalegri greiningu viðeigandi 

réttarheimilda. Svo öðlast megi betri skilning verður fjallað lítillega um hagfræðileg sjónarmið, 

en á þann hátt er meðal annars mögulegt að skilja hvaða lögmál búa að baki reglugerðunum. Á 

grundvelli greiningarinnar verða dregnar ályktanir sem ætlað er að þjóna 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar.  

Ritgerðin skiptist í níu kafla, að inngangi og niðurstöðum meðtöldum. Fjallað verður 

almennt um umhverfisrétt ESB í 2. og 3. kafla, fyrst í sögulegu ljósi og síðan verður farið yfir 

markmið og meginreglur réttarsviðsins. Í 4. kafla verður rætt um sjálfbærni og skyld hugtök, 

bæði almennt og með hliðsjón af Evrópurétti. Litið verður á umhverfisrétt frá hagfræðilegu 

sjónarhorni í 5. kafla og þar lagður grunnur að umfjöllun um hagfræðilegan grundvöll 

reglugerðanna. Því næst verður umfjöllun um reglugerðirnar þrjár í 6. kafla. Lagaheimild 

reglugerðanna verður þar fyrst til umræðu og að því loknu verður tilgangi og markmiðum þeirra 

gerð góð skil. Kaflanum lýkur með efnislegri greiningu á hverri reglugerð fyrir sig. Rannsókn 

verður gerð á tengslum reglugerðanna við stefnu ESB á sviði umhverfismála í 7. kafla þar sem 

efni, tilgangur og markmið reglugerðanna verða borin saman við umhverfisstefnu ESB. Af 7. 

kafla verða svo dregnar ályktanir um samband reglugerðanna við umhverfisstefnuna, sem 

kynntar verða í 8. kafla. Þar verður fyrst rætt um eðli reglugerðanna í samhengi umhverfisréttar 

og að því loknu verður gerð athugun á réttmæti lagaheimildar þeirra. Loks verður litið til 

þýðingar reglugerðanna fyrir sjálfbæra þróun innan ESB. Niðurstöður rannsóknarinnar verða 

settar fram í 9. og síðasta kafla ritgerðarinnar. 

 

2 Yfirlit yfir þróun umhverfisréttar innan ESB 
Í þessum kafla verður stuttlega farið yfir sögu og þróun umhverfisréttar innan ESB og einkum 

staldrað við þau atriði sem hafa þýðingu fyrir ritgerðina. 

Sjálfbærni og umhverfismál voru ekki til umræðu við stofnun forvera ESB, Kola- og 

Stálbandalags Evrópu árið 1952 og Efnahagsbandalags Evrópu20 árið 1957. Skýringin liggur 

að hluta til í efnahagslegu eðli samstarfsins en meiru skiptir að umhverfisréttur, eins og við 

 
20 Sjá nmgr. 4. 
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þekkjum hann í dag, fyrirfannst varla innan aðildarríkjanna á þessum tíma.21 Réttarsviðið þró-

aðist smám saman á alþjóðavettvangi á áratugunum eftir seinni heimsstyrjöld en ESB hafði 

fyrst um sinn lítinn áhuga á umhverfismálum. Sambandið einbeitti sér að öðru umfangsmiklu 

verkefni er sneri að þróun eigin réttarkerfis og stjórnarfars.22 

Sögu umhverfisréttar ESB má rekja aftur til áttunda áratugarins. Framkvæmdastjórnin gaf 

út sína fyrstu orðsendingu um umhverfisstefnu ESB árið 1971 og ári síðar gaf hún út 

yfirlýsingu þar sem lögð var enn frekari áhersla á umhverfisvernd.23 Þar sagði að efnahagsleg 

útþensla ætti ekki að vera markmið í sjálfu sér heldur aðferð til þess að auka lífsgæði og í því 

sambandi skyldi veita umhverfisvernd sérstaka athygli. 24 Málefni sem hafði varla verið til 

umræðu hjá Sambandinu tveimur árum fyrr var skyndilega ofarlega á blaði yfir helstu 

áhersluatriði þess.  

Fyrsta pólitíska skuldbinding ESB um að takast á við umhverfisvandann í heild sinni leit 

dagsins ljós árið 1973, þegar Sambandið birti fyrstu aðgerðaáætlun ESB á sviði umhverfismála 

(e. Environmental Action Programme).25 Þar sagði að grunnmarkmið 2. gr. Rómarsáttmálans,26 

um að stuðla að samræmdri þróun atvinnustarfsemi í gervöllu Sambandinu sem og varanlegri 

og samstilltri útfærslu, væru óhugsandi án árangursríkrar herferðar fyrir bættum lífsgæðum og 

umhverfisvernd og gegn mengun.27 Umhverfisverndarsjónarmið höfðu verið viðurkennd sem 

nauðsynlegur þáttur í því að byggja upp hagvöxt og þ.a.l. hægt að nota lagaheimild 100. gr. 

Rómarsáttmálans (nú 114. gr. SSESB) um stofnun og starfsemi innri markaðarins, auk almenna 

 
21 Jan H. Jans og Hans H.B. Vedder: European Environmental Law, bls. 3; Suzanne Kingston, Veerle Heyvaert 
og Aleksandra Čavoški: European Environmental Law, bls. 1. 
22 Suzanne Kingston, Veerle Heyvaert og Aleksandra Čavoški, sama heimild. 
23 First Communication of the Commission About the Community‘s Policy on the Enivorment; The First Summit 
Conference of the Enlarged Community. Meðal þess kom fram í fyrrnefnda skjalinu var tillaga framkvæmda-
stjórnarinnar um að beita mætti almenna ákvæðinu (e. flexibility clause) í 235. gr. Rómarsáttmálans, nú 352. gr. 
sáttmálans um starfshætti ESB, sem lagastoð fyrir aðgerðir á sviði umhverfismála. Í greininni, eins og hún var á 
þessum tíma, var ráðinu veitt almenn heimild til lagasetningar þegar nauðsyn krefur til að ná markmiðum 
Sambandsins, en viðhlítandi heimild er hvergi að finna annars staðar í sáttmálanum. Lagasetning á grundvelli 
greinarinnar krefst einróma samþykkis ráðsins að tillögu framkvæmdastjórnarinnar og með samþykki 
Evrópuþingsins. Tilskipun nr. 79/409/EBE um verndun villtra fugla, betur þekkt sem fuglatilskipunin, er dæmi 
um réttargerð á sviði umhverfismála sem sótti einungis stoð í 235. gr. Rómarsáttmálans. Löggjafinn taldi sér 
heimilt að byggja á greininni þar sem tilskipunin þótti nauðsynleg til að ná markmiðum EBE um samræmda þróun 
atvinnustarfsemi og varanlega og samstillta útfærslu. Dómstóll ESB (þá Evrópudómstóllinn) staðfesti heimild 
stofnana EBE til að beita 235. gr. Rómarsáttmálans sem lagastoð fyrir reglur um umhverfisvernd með dómi sínum 
árið 1985 í máli ADBHU (EBD, mál C-240/83 ECLI:EU:C:1985:59).  
24 The First Summit Conference of the Enlarged Community, bls. 15. Yfirlýsingin var gefin út eftir fund æðstu 
ráðamanna Írlands, Bretlands, Danmerkur og stofnríkjanna sex sem stefndu á inngöngu í ESB ári síðar. Á fund-
inum ræddu þjóðhöfðingjar ríkjanna sýn þeirra á framtíð og þróun efnahagsbandalagsins eftir stækkun þess. 
25 Yfirlýsing ráðsins nr. C 112/1 frá 1973. 
26 Sáttmálinn um Efnahagsbandalag Evrópu frá 1957. Heiti sáttmálans hefur tvívegis breyst. Í kjölfar Maastricht-
sáttmálans var hann kallaður sáttmálinn um Evrópubandalagið eða EB-sáttmálinn. Með Lissabon-sáttmálanum 
fékk sáttmálinn núverandi heiti, sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins eða SSESB, og verður notast við 
það hér nema fjallað sé um sáttmálann í sögulegu samhengi. 
27 Yfirlýsing ráðsins nr. C 112/1 frá 22. nóvember 1973, liður 10 í aðfaraorðum.  
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ákvæðis 235. gr. sáttmálans (nú 352. gr. SSESB), til þess að setja reglugerðir og tilskipanir á 

sviði umhverfismála.28  

Þótt umhverfisrétti ESB hefði vaxið fiskur um hrygg með innleiðingu fyrstu 

aðgerðaáætlunarinnar var erfitt að réttlæta aðgerðir sem einvörðungu byggðu á 

umhverfissjónarmiðum. Umhverfisaðgerðir þurftu að tengjast innri markaðinum eða uppfylla 

ströng skilyrði 235. gr. Rómarsáttmálans.29  

Með samþykkt einingarlaga Evrópu30 árið 1987 urðu önnur þáttaskil í umhverfisrétti ESB. 

Nýjum kafla, VII. kafla, var bætt við Rómarsáttmálann undir titlinum „Umhverfismál“, sem 

innihélt þrjú ákvæði, 130. gr. r, 130. gr. s og 130. gr. t (nú 191.–193. gr. SSESB).31 

Breytingarnar, nánar tiltekið ákvæði 130. gr. s (nú 192. gr. SSESB), veittu löggjafanum heimild 

til þess að byggja réttargerðir á umhverfissjónarmiðum án þess að þær þyrfti að réttlæta með 

efnahagslegum rökum.32 Löggjöf á sviði umhverfismála var þó enn takmörkuð þar sem 

frumvörp til laga á grundvelli umhverfiskafla Rómarsáttmálans þurftu einróma samþykki innan 

ráðsins. 

Með Maastricht-sáttmálanum, sem var undirritaður árið 1992, voru gerðar töluverðar 

breytingar.33 Miklu munaði um breytingu á 130. gr. s EB-sáttmálans34 sem varð til þess að 

einungis var gerð krafa um samþykki aukins meirihluta ráðsins svo að frumvörp á sviði 

umhverfismála næðu fram að ganga. Með breytingunni var umhverfismálum gefið talsvert 

meira vægi en áður hafði verið og nú strönduðu frumvörp ekki lengur á einu aðildarríki. 

Breyting á 2. gr. EB-sáttmálans gerði að verkum að sjálfbær vöxtur, sem stuðlar ekki að 

verðbólgu og virðir umhverfið, varð eitt af markmiðum Sambandsins.35 Að auki var 

stefnumörkun á sviði umhverfismála nefnd sem dæmi um nauðsynlega stefnumörk í þeirri 

viðleitni að ná markmiðum 2. gr. sáttmálans, sbr. k-lið 3. gr. EB-sáttmálans. Athygli vekur að 

 
28 Suzanne Kingston, Veerle Heyvaert og Aleksandra Čavoški: European Environmental Law, bls. 3; Geert Van 
Calster og Leonie Reins: EU Environmental Law, bls. 3. Sjá umfjöllun um 235. gr. Rómarsáttmálans í nmgr. 23. 
29 Tilskipun 79/409/EBE, liður 6 í aðfaraorðum. 
30 Á ensku: Single European Act. 
31 25. gr. einingarlaganna. 
32 Þegar fuglatilskipunin, sem nefnd var í nmgr. 23, var endurútgefin undir nýju númeri árið 2009 byggði 
löggjafinn á þessari heimild (hana var þá að finna í 175. gr. EB-sáttmálans), sbr. tilskipun 2009/147/EB. Þróun 
fuglatilskipunarinnar er því gott dæmi um það hve langt löggjafinn gat þurft að teygja sig eftir gildri lagastoð fyrir 
réttargerðum á sviði umhverfisins fyrir einingarlög Evrópu.  
33 Opinberu heiti Rómarsáttmálans var breytt í sáttmálann um Evrópubandalagið og Efnahagsbandalagi Evrópu 
var breytt í Evrópubandalagið (hér eftir EB). Nýr sáttmáli, sáttmálinn um Evrópusambandið (hér eftir SESB), var 
kynntur til sögunnar og var Evrópusambandið stofnað utan um þrjár stoðir; Evrópubandalögin (Evrópubandalagið 
auk Kjarnorkubandalags Evrópu og Kola- og stálbandalags Evrópu), samvinnu í lögreglu- og dómsmálum og 
sameiginlega stefnu í utanríkis- og öryggismálum. 
34 Sjá nmgr. 26. 
35 Á ensku: a sustainable and non-inflationary growth respecting the environment.  
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Sambandið sá sér ekki fært á þessum tímapunkti að færa hugtakið sjálfbær þróun inn í 

sáttmálana og lagði þess í stað áherslu á sjálfbæran vöxt.36  

Síðustu mikilvægu sáttmálabreytingar á sviði umhverfismála komu til sögunnar með 

Amsterdamsáttmálanum sem undirritaður var árið 1997. Með sáttmálanum breyttist markmið 

2. gr. EB-sáttmálans frá því að „stuðla að samræmdri og samstilltri þróun atvinnustarfsemi“ í 

að „stuðla að samræmdri, samstilltri og sjálfbærri þróun atvinnustarfsemi“ og var sjálfbærri 

þróun þannig bætt við grunnstefnur Sambandsins. Í ofanálag var markmiði um öfluga 

umhverfisvernd (e. high level of protection) og umbætur á gæðum umhverfisins bætt við 2. gr. 

EB-sáttmálans og ákvæði um samþættingarreglu37 bætt við 6. gr. Með breytingunum varð 

stjórnskipulegt gildi umhverfismála gert skýrara en fyrr hafði verið. Loks var númerakerfi EB-

sáttmálans breytt þannig að 130. gr. r, 130. gr. s og 130. gr. t urðu að 174.–176. gr.38 

Fjölmargar stjórnskipulegar breytingar voru gerðar með Lissabon-sáttmálanum sem var 

undirritaður árið 2007 og tók gildi tveimur árum seinna.39 Ákvæðin um sjálfbæra þróun og 

öfluga umhverfisvernd voru tekin úr 2. gr. SSESB en bætt við 3. mgr. 3. gr. SESB, þó með 

þeirri breytingu að nú er það Evrópa sjálf sem á að þróast með sjálfbærum hætti, ekki atvinnu-

starfsemi hennar. Vægi umhverfismála innan ESB jókst við þetta enda var málaflokkurinn loks 

laus úr viðjum efnahagslegrar þróunar. Samþættingarreglan var færð, nánast orð fyrir orð, úr 

6. gr. EB-sáttmálans í 11. gr. SSESB. Umhverfiskafli SSESB var færður í XX. bálk og 

greinarnúmerum bálksins breytt úr 174.–176. gr. í 191.–193. gr. Jafnframt var hugtakinu 

„loftslagsbreytingar“, sem áður var ekki að finna í frumlöggjöf ESB, bætt við 1. mgr. 191. gr. 

SSESB.40  

 

3 Markmið og meginreglur umhverfisréttar ESB 
3.1 Inngangur 

Óhjákvæmilegt er að fjalla um markmið og meginreglur umhverfisstefnu Sambandsins, sbr. 

191. gr. SSESB, svo að skilja megi stöðu umhverfismála innan þess. Kaflinn skiptist í tvo hluta. 

Annars vegar verður fjallað um markmið stefnu ESB á sviði umhverfismála, sbr. 1. mgr. 191. 

 
36 Sjá Nigel Haigh: „Introducing the Concept of Sustainable Development into the Treaties of the European 
Union“, bls. 70. Höfundur greinarinnar fullyrðir að samningsaðilar hafi almennt verið jákvæðir fyrir því að nota 
hugtakið sjálfbær þróun. Að endingu hafi þó verið tekið tillit til efnahagslegra sjónarmiða. 
37 Nánar verður rætt um samþættingarregluna í kafla 3.3. 
38 Sjá 12. gr. Amsterdamsáttmálans og viðauka við sáttmálann.  
39 Meðal annars runnu EB og ESB saman í eitt undir nafni ESB og EB-sáttmálinn fékk heitið sáttmálinn um 
starfshætti ESB eða SSESB. 
40 Samkvæmt greininni skal Sambandið stuðla að því að ráðstafanir séu gerðar á alþjóðavettvangi til að taka á 
svæðisbundnum eða alþjóðlegum umhverfisvanda, og einkum til að vinna gegn loftslagsbreytingum. 
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gr. SSESB, og hins vegar verða meginreglur stefnunnar raktar í 2. mgr. sömu greinar, auk 

samþættingarreglu 11. gr. SSESB.  

 

3.2 Markmið umhverfisstefnu ESB 

Umhverfinu er skipaður sess sem eitt grunnmarkmiða ESB. Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. SESB 

skal Sambandið „vinna að sjálfbærri þróun Evrópu“ þar sem stefnt er að „öflugri 

umhverfisvernd og auknum umhverfisgæðum“. Úr málsgreininni má lesa þrjú aðskilin mark-

mið umhverfisstefnu ESB, þ.e. markmið um sjálfbæra þróun, öfluga umhverfisvernd og aukin 

umhverfisgæði. Hvorki markmiðunum né einstaka hugtökum þeirra eru gerð frekari skil í 

SESB.  

Grunnmarkmið og stefnur ESB eru nánar útlistaðar í þriðja hluta SSESB og í XX. bálki 

sáttmálans eru vísbendingar um þýðingu yfirlýsingarinnar í 3. mgr. 3. gr. SESB. Markmið 

umhverfisstefnu ESB má finna í 1. mgr. 191. gr. SSESB. Ákvæðið hljóðar svo: 
 
Stefna Sambandsins í umhverfismálum skal stuðla að því að eftirfarandi markmiðum verði náð: 
- að varðveita, vernda og bæta gæði umhverfisins, 
- að vernda heilsu manna, 
- að náttúruauðlindir séu nýttar af varúð og skynsemi, 
- að ráðstafanir séu gerðar á alþjóðavettvangi til að taka á svæðisbundnum eða alþjóðlegum 

umhverfisvanda, og einkum til að vinna gegn loftslagsbreytingum. 
 

Lauslega verður farið yfir hvert og eitt þessara markmiða hér á eftir.  

 

Að varðveita, vernda og bæta gæði umhverfisins 

Fyrsta markmið umhverfisstefnu ESB, samkvæmt 1. mgr. 191. gr. SSESB, um að umhverfið 

skuli varðveitt, verndað og gæði þess bætt, er nokkuð almennt og að sama skapi óljóst. 

Matskennt er hvað fellur undir hugtakið umhverfi, sem er hvergi skilgreint í sáttmálunum. 

Innihald hugtaksins getur þ.a.l. aðlagast breyttum tímum og áherslum og ESB getur lagað 

umhverfisstefnuna að þeim vandamálum sem nauðsynlegt er að bregðast við.41 Teygjanleiki 

hugtaksins hefur hins vegar þann ókost að erfiðara er að skilja afdráttarlaust hvað átt er við 

með umhverfisstefnu ESB. 

Að sama skapi er hugmyndin um að varðveita, vernda og bæta gæði umhverfisins ekki eins 

auðskilin og hún virðist vera í fyrstu. Orðalagið er opið og veitir stofnunum Sambandsins 

svigrúm til að samþykkja aðgerðir sem þær meta nauðsynlegar, hvort sem um fyrirbyggjandi, 

varðveitandi, hvetjandi eða sefandi aðgerðir er að ræða.42 

 
41 Jan H. Jans og Hans H.B. Vedder: European Environmental Law, bls. 32. 
42 Sama heimild, bls. 35. 
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Erfitt eða ómögulegt getur reynst að skilgreina hvert hið æskilega ástand, sem stefnt er að 

með varðveislu, vernd eða umbótum, á að vera og því getur reynst snúið að ákvarða hvert 

takmarkið er í raun. Til skýringar má taka dæmi úr baráttunni við loftslagsbreytingar. Bæta 

mætti gæði umhverfisins með því að halda hlýnun jarðar undir 2°C frá iðnbyltingu, líkt og 

Parísarsamningurinn kveður á um.43 Hlýnun að efri mörkum annarrar gráðu frá iðnbyltingu 

hefði aftur á móti í för með sér umfangsmiklar og óafturkræfar afleiðingar.44 Hvort 

lokamarkmiði ESB á sviði loftslagsbreytinga verður náð þá eða hvort það verður við hlýnun 

um 1,5°C eða þegar hlutfall koltvísýrings í andrúmsloftinu er hið sama og fyrir iðnbyltingu er 

óljóst. Hins vegar er fer ekki á milli mála að sambandinu er skylt að viðhalda hinu æskilega 

ástandi. 

 

Að vernda heilsu manna 

Umhverfis- og heilsuvernd haldast að nokkru leyti í hendur. Eðli málsins samkvæmt þarf 

reglulega að huga að heilbrigði manna þegar umhverfinu er ógnað með einum eða öðrum 

hætti.45 Fróðlegt verður að sjá hvaða áhrif þetta markmið mun koma til með að hafa í náinni 

framtíð enda mun hnatthlýnun hafa slæm áhrif á heilsu manna.46  

Með því að nota hugtakið heilsa manna (e. human health) frekar en lýðheilsa (e. public 

health) er markmiðinu gert hærra undir höfði en ella. Síðarnefnda hugtakið er túlkað í víðu 

samhengi og nær ekki til einstakra tilfella. Orðalag ákvæðisins gefur til kynna að markmiðið 

um að vernda skuli heilsu manna nái jafnt til lýðheilsumála og hagsmuna einstaklinga eða 

hópa.47 

 

Að náttúruauðlindir séu nýttar af varúð og skynsemi 

Markmið umhverfisstefnu ESB um varfærnislega og skynsamlega nýtingu auðlinda er nátengt 

sjálfbærri þróun enda byggist sjálfbærni meðal annars á þeirri hugmynd að mannkynið gangi 

ekki of nærri auðlindum jarðar.48  

David Langlet og Said Mahmoudi telja skynsamlega (e. rational) nýtingu auðlinda í 

skilningi 1. mgr. 191. gr. SSESB vera nátengda hugtakinu sjálfbærni. Þannig sé óskynsamlegt 

að stofna möguleikum komandi kynslóða í hættu til að koma til móts við þarfir samtímans. 

 
43 A-liður 1. mgr. 2. gr. Parísarsamningsins.  
44 Global warming of 1.5°C, bls. 8. 
45 Þegar neysluvatn spillist vegna mengunar tvinnast hagsmunir manna og umhverfisins saman, svo dæmi sé tekið. 
46 Global warming of 1.5°C, bls. 9. Þar segir að öll hlýnun muni hafa áhrif á heilsu manna og aðallega neikvæðar 
afleiðingar. 
47 Jan H. Jans og Hans H.B. Vedder: European Environmental Law, bls. 35. 
48 Reflection Paper. Towards a Sustainable Europe by 2030, bls. 3. 
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Sambandið sagði varfærnislega (e. prudent) nýtingu auðlinda vera skilyrði sjálfbærrar þróunar 

í sjöttu aðgerðaáætlun sinni, án þess að skýra frekar hvað í því fælist.49 Að mati Jans og Vedder 

má túlka hugtakið náttúruauðlindir vítt.50 Þeir telja að hugtakið taki jafnt til dauðra efna, t.d. 

olíu, vatns og góðmálma, og lifandi náttúruauðlinda, svo sem fiskstofna.51 

 

Að ráðstafanir séu gerðar á alþjóðavettvangi 

Margs konar umhverfismál og þá sérstaklega loftslagsmál eru alþjóðleg í eðli sínu sem leiðir 

til þess að nauðsynlegt er að leysa þau með alþjóðlegri samvinnu. Sérstakri heimild til að gera 

ráðstafanir á alþjóðavettvangi sem taka á svæðisbundnum eða alþjóðlegum umhverfisvanda 

var bætt við SSESB árið 1992.52 Breytingin staðfesti fyrirliggjandi framkvæmd Sambandsins 

enda hafði það áður gripið til alþjóðlegra ráðstafana til að vernda umhverfið án sérstakrar 

heimildar. Dæmi um þetta eru aðgerðir sem gripið var til svo vernda mætti ósonlagið og 

aðgerðir sem koma í veg fyrir að spilliefni séu flutt til þeirra ríkja sem eru skemmst á veg komin 

í þróun.53 

Líkt og annars staðar í umfjöllun þessari um 1. mgr. 191. gr. SSESB þykir ekki ástæða til 

annars en að túlka markmiðið vítt og ráðstafanir Sambandsins á alþjóðavettvangi geta jafnt 

verið í formi reglugerða og tilskipana eða þátttöku í alþjóðasamstarfi.54 

 

3.3 Meginreglur umhverfisstefnu ESB 

Umhverfisstefna ESB verður að endurspegla meginreglur 2. mgr. 191. gr. SSESB.55 Þar segir: 
 
Stefna Sambandsins í umhverfismálum skal miða að víðtækri vernd að teknu tilliti til 
margbreytilegra aðstæðna á mismunandi svæðum í Sambandinu. Stefnan skal byggð á 

 
49 Liður 6 í aðfaraorðum ákvörðunar 1600/2002/EB um sjöttu aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði umhverfismála. 
Íslensk þýðing í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 2008/EES/36/70 hljóðar svo: „Varfærnisleg nýting 
náttúruauðlinda og verndun vistkerfis heimsins, ásamt með efnahagslegri hagsæld og jafnvægi í félagslegri þróun, 
eru skilyrði fyrir sjálfbærri þróun.“ 
50 Jan H. Jans og Hans H.B. Vedder: European Environmental Law, bls. 37. 
51 Jans og Vedder draga ályktun þessa meðal annars af yfirlýsingu Stokkhólms-ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna frá 
árinu 1972.  
52 Maastricht-sátmálinn, gr. G(38). 
53 Sjá m.a. Vínarsamninginn um vernd ósonlagsins frá 1985 og Basel-samninginn um eftirlit með flutningi 
spilliefna milli landa og förgun þeirra frá 1989. 
54 Dæmi um ráðstafanir í gerðum sambandsins er t.d. reglugerð (EBE) 348/81 um innflutning á hvalaafurðum og 
reglugerð (EB) 1013/2006 um tilflutning úrgangs. Meðal þess alþjóðasamstarfs sem ESB hefur tekið þátt í á 
þessum vettvangi eru samningarnir sem nefndir eru í nmgr. 53 auk samnings Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega 
fjölbreytni frá 1992. 
55 Sjá t.d. EBD, mál T-229/04 ECLI:EU:T:2007:217 (Svíþjóð gegn framkvæmdastjórninni), 262. mgr. Í málinu 
dæmdi dómstóllinn reglugerð ógilda, m.a. vegna þess að hún endurspeglaði hvorki meginregluna um öfluga 
umhverfisvernd né varúðarregluna. 
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varúðarreglunni og meginreglum um forvarnir, að áhersla sé á úrbætur þar sem tjón á upptök sín, 
og að greiðsluskylda sé lögð á þann sem veldur mengun ... 56 

 
Úr þessum tiltölulega stutta texta má lesa fimm meginreglur umhverfisréttar ESB; meginreglur 

um öfluga umhverfisvernd,57 fyrirbyggjandi aðgerðir og lausn við upptök, auk varúðar- og 

greiðslureglunnar. Til viðbótar við meginreglur umhverfisréttar þarf Sambandið vitaskuld að 

virða almennar meginreglur Evrópuréttar, þ.m.t. samþættingarreglu 11. gr. SSESB. 

 Sérstaklega verður litið til varúðarreglunnar, greiðslureglunnar og samþættingarreglunnar 

í eftirfarandi kafla þar sem þær hafa, að mati höfundar, meiri þýðingu fyrir reglugerðirnar þrjár 

en aðrar meginreglur.  

 

Samþættingarreglan 

Samþættingarreglu umhverfisréttar ESB má finna í 11. gr. SSESB. Greinin, sem er stutt og 

hnitmiðuð, hljóðar svo: 
 
Umhverfisverndarkröfur ber að samþætta mótun og framkvæmd á stefnum Sambandsins og 
starfsemi, einkum með það í huga að stuðla að sjálfbærri þróun. 
 

Samþættingarregluna má einnig finna í 37. gr. réttindaskrár Evrópusambandsins um grund-

vallarréttindi.58 Orðalag réttindaskrárinnar er efnislega líkt 11. gr. SSESB en þó með örlítið 

þrengra gildissvið.59 

Samþættingarreglan felur í sér að taka verður tillit til umhverfisverndar við stefnumótun 

ESB á öllum sviðum sökum þess hve náin tengsl geta verið á milli þess vanda sem helst steðjar 

að umhverfinu og þeirra sviða sem ESB leggur hvað mesta áherslu á, þ.m.t. stóriðju, orkumála, 

samgangna, vöruflutninga, landbúnaðar og ferðaþjónustu.60  

 
56 Við íslenska þýðingu á ákvæðum SSESB og SESB í þessari ritgerð er stuðst við 2. útgáfu þýðingu 
utanríkisráðuneytisins frá júní 2012: samsteyptar útgáfur sáttmálans um Evrópusambandið og sáttmálans um 
starfshætti Evrópusambandsins. 
57 Hugtakið a high level of protection er bæði þýtt sem víðtæk vernd (2. mgr. 191. gr. SSESB) og öflug 
umhverfisvernd (3. mgr. 3. gr. SESB) í þýðingu utanríkisráðuneytisins á SESB og SSESB frá júní 2012. Framvegis 
verður síðarnefnda þýðingin notuð í þessari ritgerð. Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um það hvort öflug 
umhverfisvernd sé meginregla eða markmið umhverfisstefnu ESB. Orðalag 2. mgr. 191. gr. um að 
umhverfisstefnan eigi að miða að öflugri vernd virðist gefa til kynna að um markmið sé að ræða frekar en 
meginreglu. Að auki er öflug umhverfisvernd eitt að markmiðum Sambandsins, sbr. 3. mgr. 3. gr. SESB. Aftur á 
móti hefur dómstóll ESB talað um meginregluna um öfluga umhverfisvernd, sbr. t.d. Svíþjóð gegn 
framkvæmdastjórninni, 262. mgr.  
58 Á ensku: Charter of Fundamental Rights of the European Union. Hér eftir réttindaskrá ESB. 
59 Réttindaskrá ESB nefnir einungis samþættingu á stefnum Sambandsins, ekki á starfsemi þess. Að auki nær 11. 
gr. SSESB til umhverfisverndarkrafna en 37. gr. réttindaskrárinnar til öflugrar umhverfisverndar og endurbóta á 
umhverfisgæðum. 
60 Ludwig Krämer: „The Genesis of EC Environmental Principles“, bls. 33.  
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Hugmyndinni um samþættingu umhverfissjónarmiða við önnur málefni ESB var fyrst getið 

í áðurnefndri orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um umhverfisstefnu Bandalagsins frá 

1971 en gildissvið reglunnar hefur breyst með tímanum. Vísi að samþættingarreglu var fyrst 

að finna í SSESB þegar ný 130. gr. r var lögfest með einingarlögum ESB árið 1985. Samkvæmt 

2. mgr. greinarinnar áttu umhverfisverndarkröfur að vera hluti (e. component) af stefnum 

Sambandsins á öðrum sviðum. Með orðalagsbreytingu 130. gr. r Maastricht-sáttmálans árið 

1992 voru kröfur ákvæðisins skerptar og gildissvið skýrt betur. Nýja orðalagið fól í sér að 

umhverfisverndarkröfur ættu að vera samþættar (e. integrated) mótun og framkvæmd á öðrum 

stefnum Sambandsins. Ákvæðið var fært í fyrsta hluta sáttmálans með Amsterdam-

sáttmálanum árið 1999, nánar tiltekið í 6. gr., ásamt því sem vísun til sjálfbærrar þróunar var 

bætt við aftast í greinina. Reglan, sem áður hafði verið grunnregla innan umhverfisréttar ESB, 

varð þá ein af grunnreglum Evrópuréttar eins og hann leggur sig. Ákvæðið var loks flutt í 11. 

gr. SSESB með Lissabon-sáttmálanum. 

Ákvæði 11. gr. SSESB beinist að stofnunum ESB þegar þær móta og framkvæma stefnur 

og starfsemi Sambandsins.61 Samþættingarreglan hefur því einungis áhrif á aðildarríkin í 

gegnum afleidda löggjöf Evrópuréttar sem þau þurfa að framfylgja.62 Svo skilja megi hvað 

stofnanir ESB þurfa að samþætta við aðrar stefnur Sambandsins þarf að komast til botns í því 

hvað rúmast innan hugtaksins umhverfisverndarkröfur. Nele Dhondt dregur þá ályktun af 

framkvæmd að umhverfisverndarkröfur nái til umhverfismarkmiða, meginreglna 

umhverfisréttar og umhverfisviðmiða, sem eru að finna í 1.–3. mgr. 191. gr. SSESB.63  

Raunveruleg þýðing samþættingarreglunnar er nokkuð þokukennd í framkvæmd, líkt og 

oft vill verða um meginreglur laga.64 Af reglunni leiðir að á viðeigandi stofnunum ESB hvíli 

skylda til að meta með skipulegum hætti allar viðeigandi umhverfisverndarkröfur og önnur 

umhverfissjónarmið við stefnumótun Sambandsins, undirbúning og innleiðingu stefna, 

 
61 Þetta er staðfest í EBD, mál C-379/92 ECLI:EU:C:1994:296 (Peralta), 57.–58. mgr. Dómstóllinn talar um 130. 
gr. r sem innihélt samþættingarregluna þegar dómurinn fell. 
62 Nele Dhondt ýjar að því í bók sinni Integration of Environmental Protection into other EC Policies, bls. 35–
37, að meginregla ESB um samstarf af heilindum (3. mgr. 4. gr. SESB) geti undir vissum kringumstæðum haft 
áhrif á aðildarríkin. 
63 Nele Dhondt: Integration of Environmental Protection into other EC Policies, bls. 76. T.d. má nefna 
Leiðbeiningarreglur Bandalagsins um ríkisaðstoð til umhverfisverndar (OJ 2001 C37/3) þar sem framkvæmda-
stjórnin fjallaði stuttlega um samþættingarregluna. Þar stendur skýrum stöfum að samþætta verði umhverfis-
markmiðin (3. mgr.) og að sömuleiðis verði að taka tillit til greiðslureglunnar og reglunnar um öfluga 
umhverfisvernd (4. mgr.).  
64 Eitt af forgangsmarkmiðum sjöundu aðgerðaáætlunar ESB á sviði umhverfismála, sem gildir frá 2013–2020, er 
að bæta skilvirkni samþættingar, enda bendir ásigkomulag umhverfisins í Evrópu til þess að beiting reglunnar til 
þessa hafi ekki verið fullnægjandi til að snúa við neikvæðri þróun í umhverfismálum. Sjá viðauka við ákvörðun 
1386/2013/ESB um að koma á fót almennri aðgerðaáætlun Sambandsins á sviði umhverfismála til ársins 2020 
Gott líf innan marka plánetunnar okkar, 85. mgr. 
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ákvarðana og aðgerða.65 Umhverfissjónarmið skulu tekin til athugunar við fyrsta tækifæri, svo 

sem í pólitískri umræðu eða við undirbúning frumvarpa, og þeim framfylgt í lagaframkvæmd.66 

Framkvæmdastjórnin metur nýjar gerðir Sambandsins með tilliti til áhrifa þeirra á 

efnahagslega, samfélagslega og umhverfislega þætti í áhrifamati (e. impact assessment) til þess 

að styrkja framkvæmd 11. gr. SSESB.67 

Að mati Langlet og Mahmoudi má ef til vill líkja samþættingarreglunni við eins konar 

meðalhófsreglu að því leyti að stofnunum ESB er skylt að sjá til þess að markmiðum 

Sambandsins verði náð með eins umhverfisvænum hætti og mögulegt er.68 Samkvæmt Langlet 

og Mahmoudi verður að velja þá leið sem er síst skaðleg fyrir umhverfið þegar fleiri en ein leið 

að sama markmiði kemur til greina. Reglan hefur þar að auki þau áhrif að löggjöf, sem stuðlar 

að vernd umhverfisins, þarf ekki endilega að byggja á 1. mgr. 192. gr. SSESB.69 Þetta leiðir af 

hugmyndinni um að umhverfisvernd sé samofin öðrum málaflokkum Sambandsins og að 

ráðstafanir innan þeirra verði að taka mið af umhverfisvernd. 

Frekari skýringar á virkni samþættingarreglunnar er að finna í dómaframkvæmd dómstóls 

ESB.70 Samkvæmt dómi dómstólsins í máli Concordia Bus Finland felur reglan í sér að megin-

reglur umhverfisréttar geti skipt máli við beitingu afleiddrar löggjafar annarra málaflokka.71 

Dómstóllinn túlkaði tilskipun 92/50/EBE um samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra 

samninga um þjónustu þannig að útboðshaldara væri heimilt án sérstakrar lagastoðar að líta til 

umhverfissjónarmiða við mat á hagkvæmasta tilboði í opinberu útboði.72 Engu skipti þótt 

tilgangur tilskipunarinnar væri að ryðja úr vegi tálmum á frjálsa vöruflutninga. Dómstóllinn 

vísaði til 6. gr. EB-sáttmálans (nú 11. gr. SSESB) við túlkun sína á því ákvæði sem um ræddi.73  

Samkvæmt dómi dómstólsins í svokölluðu Betatti-máli hafa stofnanir Sambandsins víðtækt 

ákvörðunarvald við mótun umhverfisstefnu SSESB. Dómstóllin sagði heimild til að 

endurskoða ákvarðanir í þá veru takmarkast við tilvik þar sem löggjafinn hefði gerst sekur um 

 
65 Jan H. Jans og Hans H.B. Vedder: European Environmental Law, bls. 23. 
66 Environmental policy integration in Europe, bls. 7. Leiðtogaráð Evrópusambandsins, sem ber ábyrgð á 
pólitískri stefnumótun Sambandsins, samþykkti nýja meginreglu á fundi sínum í Cardiff árið 1999 þess efnis að 
framkvæmdastjórninni bæri að útbúa sérstakt áhrifamat þegar hún legði fram mikilvæg lagafrumvörp þar sem 
mögulegar afleiðingar fyrirhugaðra aðgerða á umhverfið væru metnar, sjá Presidency Conclusions, bls. 12. 
67 Ludwig Krämer: „The Genesis of EC Environmental Principles“, bls. 34–36. 
68 David Langlet og Said Mahmoudi: EU Environmental Law and Policy, bls. 60. Sjá líka Jan H. Jans og Hans 
H.B. Vedder: European Environmental Law, bls. 24. 
69 Sjá t.d. EBD, mál C-62/88 ECLI:EU:C:1990:153 (Chernobyl I), 20. mgr. 
70 Á þessum tíma kallaðist dómstólinn Evrópudómstóllinn. Til einföldunar er nafnið dómstóll ESB eða dómstóllinn 
notað í þessari ritgerð, hvort sem rætt er um Evrópudómstólinn eða dómstól Evrópusambandsins. 
71 EBD, mál C-513/99 ECLI:EU:C:2002:495 (Concordia Bus Finland), 57. mgr. 
72 Í 55. mgr. dómsins sagði að ekki mætti túlka a-lið 1. mgr. 36. gr. tilskipunarinnar á þann veg að viðmiðin við 
mat á hagkvæmasta tilboði yrðu öll skilyrðislaust að vera af efnahagslegum toga. Þá túlkun skýrði dómurinn með 
skírskotun til þess að í ákvæðinu stæði berum orðum að líta mætti til fagurfræðilegra sjónarmiða. 
73 Concordia Bus Finland, 57. mgr. 
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bersýnileg mistök eða villu.74 Ef svo væri ekki yrðu aðgerðir Sambandsins ekki endurskoðaðar 

þótt tillit til umhverfissjónarmiða þætti ófullnægjandi. 

Orðin „einkum með það í huga að stuðla að sjálfbærri þróun“ voru færð í samþættingar-

regluna með Amsterdamsáttmálanum. Að mati Dhondt gefur viðbótin til kynna að samþætting 

umhverfisins sé ekki markmið í sjálfu sér eða leið til að ná umhverfismarkmiðum 191. gr. 

SSESB, heldur aðferð til þess að keyra sjálfbæra þróun áfram.75 

 

Varúðarreglan 

Varúðarreglan er meðal þeirra meginreglna sem taldar eru upp í 2. mgr. 191. gr. SSESB en hún 

er ekki skýrð frekar í sáttmálunum.76 Samkvæmt framkvæmdastjórninni á reglan við þegar 

rannsóknir benda til þess að gild rök megi færa fyrir mögulegum skaðlegum áhrifum á 

umhverfið eða heilsu fólks, dýra eða plantna, sem samræmast ekki þeirri vernd sem Sambandið 

vill veita. Aðgerðir við slíkar aðstæður megi réttlæta á grundvelli varúðarreglunnar, jafnvel 

þótt vísindalegar sannanir fyrir áhrifum séu ófullnægjandi, tvíræðar eða óljósar.77 Þegar 

rökstuddur grunur leikur á að athöfn eða athafnaleysi hafi skaðleg áhrif á umhverfið er betra 

að grípa til aðgerða áður en það verður um seinan, og hætta á að aðgerðirnar séu óþarfar, frekar 

en að bíða þar til vísindin hafa slegið því föstu að hættan sé raunveruleg og tefla umhverfinu í 

hættu á meðan. Gott dæmi um þetta er forúrskurður dómstóls ESB í máli National Farmers‘ 

Union þar sem fallist var á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um að banna útflutning á 

nautakjöti frá Bretlandi til annarra aðildarríkja vegna nýrra upplýsinga um tengsl kúariðu við 

Creutzfeldt-Jakob-sjúkdóminn.78 Tengslin voru sögð líkleg en ekki var unnt að sannreyna þau 

eins og sakir stóðu. Dómstóllinn sagði að stofnanir Sambandsins þyrftu ekki að bíða eftir 

vísindalegri staðfestingu á tengslunum og taldi aðgerðir framkvæmdastjórnarinnar, sem 

byggðu á nýju áhættumati, lögmætar.79 

Samkvæmt dómstólnum fer beiting varúðarreglunnar við stefnumótun fram í nokkrum 

skrefum.80 Fyrst eru kennsl borin á möguleg skaðleg áhrif á umhverfið og að því loknu fer fram 

alhliða mat á hinni meintu hættu á grundvelli vísindalegra gagna og rannsókna. Sýni matið 

 
74 EBD, mál C-341/95 ECLI:EU:C:1998:353 (Bettati), 35. mgr. 
75 Nele Dhondt: Integration of Environmental Protection into other EC Policies, bls. 53. 
76 2. mgr. 191. gr. SSESB: „Stefna Sambandsins í umhverfismálum skal miða að víðtækri vernd að teknu tilliti til 
margbreytilegra aðstæðna á mismunandi svæðum í Sambandinu. Stefnan skal byggð á varúðarreglunni og 
meginreglum um forvarnir, að áhersla sé á úrbætur þar sem tjón á upptök sín, og að greiðsluskylda sé lögð á þann 
sem veldur mengun. ...“ (leturbreyting höfundar). 
77 Communication from the Commission on the precautionary principle, bls. 7.  
78 EBD, mál C-157/96 ECLI:EU:C:1998:191 (National Farmers‘ Union). 
79 National Farmers‘ Union, 63. mgr. 
80 ESD, mál C-77/09 ECLI:EU:C:2010:803 (Gowan), 75.–78. mgr.  
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fram á líkur á raunverulegu tjóni er tilefni til að beita varúðarreglunni þó að ómögulegt reynist 

að staðhæfa tilvist eða umfang hættunnar með fullri vissu vegna ófullnægjandi, tvíræðra eða 

óljósra niðurstaðna. Dómstóll ESB endurskoðar ekki afleidda löggjöf á grundvelli 

varúðarreglunnar nema um bersýnilega villu sé að ræða.81 

 

Greiðslureglan 

Greiðslureglan82 (e. polluter pays principle) hefur verið einn af hornsteinum umhverfisréttar 

ESB frá 1970 og fyrsta aðgerðaáætlun ESB á sviði umhverfismála frá 1973 ber þess vitni.83 

Með tíð og tíma var reglunni bætt við sáttmála ESB og nú er hana að finna í 2. mgr. 191. gr. 

SSESB.84 

Samkvæmt reglunni skal sá sem er ábyrgur fyrir mengun greiða fyrir nauðsynlegar aðgerðir 

til þess að bæta eða draga úr því umhverfistjóni sem af henni hlýst.85 Algengast er að 

meginreglunni sé hrint í framkvæmd með gjöldum, sköttum, bótaábyrgð eða kröfum um að 

besta fáanlega tækni sé notuð.86  

Greiðsluregluna má finna í ýmsum tilskipunum ESB sem varða mengun og varnir gegn 

mengun.87 Í þessu sambandi má nefna tilskipun 2004/35/EB um umhverfisábyrgð í því skyni 

að koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ráða bót á þeim. Tilskipunin leggur greiðsluskyldu á 

tiltekna rekstraraðila vegna mengunar sem þeir valda á vatni, jarðvegi og líffræðilegum 

fjölbreytileika. Ákvæði laga nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð, sem innleiða tilskipunina í 

íslenskan rétt, endurspegla ákveðna grunnþætti greiðslureglunnar, samkvæmt Aðalheiði 

Jóhannsdóttur, enda er þar tekin afstaða til þess hvar greiðslubyrði vegna umhverfistjóns 

liggur.88 Aðalheiður segir tvö kerfi ábyrgðarreglna skipta mestu máli við útfærslu 

greiðslureglunnar í tilskipuninni.89 Annars vegar hlutlæg ábyrgð á umhverfistjóni af völdum 

nánar tiltekinnar atvinnustarfsemi, eða yfirvofandi hætta á slíku tjóni, og hins vegar ábyrgð á 

grundvelli ásetnings eða gáleysis, sem gildir um aðra atvinnustarfsemi.90 Í grein frá 2007 sagði 

 
81 Gowan, 79. mgr.  
82 Stundum nefnd mengunarbótareglan. 
83 Vísað er til greiðslureglunnar sem meginreglu umhverfisréttar ESB í 5. mgr. yfirkafla II. 
84 „Stefnan skal byggð á varúðarreglunni og meginreglum um forvarnir, að áhersla sé á úrbætur þar sem tjón á 
upptök sín, og að greiðsluskylda sé lögð á þann sem veldur mengun.“ (leturbreyting höfundar), sjá nánar nmgr. 
62. 
85 Tilmæli ráðsins 75/436/Euratom, ECSC, EBE, 2. mgr. í viðauka. 
86 David Langlet og Said Mahmoudi: EU Environmental Law and Policy, bls. 56. 
87 T.d. tilskipun 2010/75/ESB um losun í iðnaði (samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun) 
(endurútgefin) og tilskipun 2008/98/EB um úrgang og um niðurfellingu tiltekinna tilskipana. 
88 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Umhverfisábyrgð“, bls. 9. 
89 Sama heimild.  
90 Sjá a. og b. lið 1. mgr. 3. gr., sbr. 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2004/35/EB og 1. mgr. 2. gr., sbr. 3. gr. laga um 
umhverfisábyrgð. 
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Aðalheiður að með tilskipun um umhverfisábyrgð væri gengið lengra í útfærslu 

greiðslureglunnar en áður hafði verið gert innan ESB.91  

ESB hefur gerst sekt um að hunsa greiðsluregluna. Má í þessu sambandi nefna reglur 

Sambandsins um ríkisaðstoð sem heimila aðildarríkjunum að styrkja fyrirtæki við meðhöndlun 

á úrgangi þeirra. Auk þess hafa styrkir verið veittir úr sjóðum ESB til að aðstoða aðildarríki 

við að ná umhverfismarkmiðum.92 

Að baki reglunni búa sjónarmið um að neikvæð áhrif af starfsemi eigi ekki að lenda á öðrum 

en þeim sem veldur þeim. Nánar verður fjallað um þessa hugmyndafræði, sem nefnist innlimun 

úthrifa (e. internalising externalities), í kafla 5.3.2. Þar sem kostnaðurinn af mengun er færður 

til ábyrga aðilans hafa fyrirtæki fjárhagslegan hvata til að taka upp umhverfisvænni starfshætti. 

Framangreind hugmyndafræði er meðal annars grundvöllur markaðsstjórntækja,93 sem fjallað 

er um í kafla 5.4. 

 

Aðrar meginreglur 

Auk sértækra meginreglna umhverfisréttar ber stofnunum ESB að fara eftir almennum 

meginreglum Evrópuréttar þegar þær móta umhverfisstefnu Sambandsins, svo sem nálægðar-

reglu og meðalhófsreglu, sbr. 1. mgr. 5. gr. SESB, og jafnræðisreglu, sem meðal annars má 

finna í 2. gr. SESB og 3. mgr. 3. gr. SSESB.  

Sambandinu ber sömuleiðis að virða ákvæði réttindaskrár Evrópu og réttindin sem veitt eru 

og varin af Mannréttindasáttmála Evrópu.94 Að því er umhverfismál varðar hefur 

Mannréttindadómstóll Evrópu95 komist að þeirri niðurstöðu að 2. gr. MSE (réttur til lífs), 6. og 

13. gr. MSE (réttur til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi), 8. gr. MSE (réttur til friðhelgi 

einkalífs og fjölskyldu), 10. gr. MSE (réttur til tjáningarfrelsis) og 1. gr. bókunar I við MSE 

(eignaréttur) geti haft vægi fyrir umhverfisvernd.96 Umfjöllun um þessi atriði verður ekki 

ítarlegri í þessari ritgerð enda hafa þau litla þýðingu fyrir efni hennar.  

 
91 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Inngangur að meginreglum umhverfisréttar“, bls. 388. 
92 Samkvæmt 3. gr. reglugerðar (EB) 1164/94 um stofnun samstöðusjóðs má nota sjóðinn til að styðja við verkefni 
sem stuðla að því að ná markmiðum 191. gr. SSESB (þá 130. gr. r EB-sáttmálans). ESB hefur frá upphafi 
samþykkt að veita megi ríkisaðstoð vegna umhverfismála, sbr. tilmæli 75/436/KBE, KSE, EBE um hvernig 
opinber yfirvöld skipta kostnaði vegna umhverfismála. 
93 Á ensku: market based instruments. 
94 Á ensku: European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Hér eftir MSE. 
Evrópusambandið er ekki aðili að MSE þrátt fyrir að ákvæði 2. mgr. 6. gr. SESB segi að Sambandið skuli gerast 
aðili að samningnum. Ástæður þess má lesa í ESD, álit C-2/13 ECLI:EU:C:2014:2454 (Aðild ESB að MSE). Skv. 
3. mgr. 6. gr. SESB eru grundvallarréttindi, sem m.a. eru tryggð með MSE, talin til almennra meginreglna í lögum 
Sambandsins.  
95 Á ensku: European Court of Human Rights. Hér eftir MDE. 
96 Um þetta má m.a. lesa í Daniel García José: Environmental Protection and the European Convention on Human 
Rights, kafli II. 
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Að lokum er stundum rætt um sjálfbæra þróun sem meginreglu umhverfisréttar ESB. 

Þannig segir í formála SESB að aðildarríkin hafi einsett sér að ýta undir efnahagslega og félags-

lega þróun með hliðsjón af meginreglunni um sjálfbæra þróun, sem gefur vísbendingu um að 

sjálfbær þróun hafi með tímanum orðið að meginreglu. Um sjálfbæra þróun verður nánar rætt 

í næsta kafla. 

 

4 Sjálfbærni og skyld hugtök 
4.1 Almennt um sjálfbærni og sjálfbæra þróun 

Fjallað verður um sjálfbærni, sjálfbæra þróun og önnur skyld hugtök í þessum kafla. Á 

grundvelli umfjöllunarinnar verður meðal annars gerð athugun síðar í ritgerðinni á því hvort 

viðhorf ESB til sjálfbærrar þróunar hafi breyst.97 

Sjálfbærni snýst í sinni einföldustu mynd um að viðhalda þeim aðstæðum sem þarf svo að 

líf þrífist.98 Flestir sammælast um að sjálfbærni sé eftirsóknarverð en fáir geta svarað því hvað 

nákvæmlega felst í sjálfbæru samfélagi og hvernig skuli ná því takmarki. Þó er vitað fyrir víst 

að hagkerfi heimsins, eins og það er í dag, er ekki sjálfbært og stefnumótun nú á dögum þarf 

því að miða að aukinni sjálfbærni í framtíðinni.99 Vegferðin til hins eftirsóknarverða sjálfbæra 

samfélags kallast sjálfbær þróun.  

Hugtakið sjálfbær þróun var fyrst skilgreint í svokallaðri Brundtland-skýrslu árið 1987, 

sem samin var af alþjóðlegri nefnd Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og framþróun.100 

Sjálfbær þróun er þar sögð vera þróun sem mætir þörfum nútímans án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða á að mæta eigin þörfum.101 Skilgreiningin er almenn og óljóst, sem er ef til 

vill kostur frekar en galli. Heimspekingurinn Henryk Skolimowski sagði hugmyndina um 

sjálfbæra þróun hafa reynst viðunandi fyrir alla, þrátt fyrir að vera víðtæk, losaraleg og 

margræðin. Hún væri róttæk en færi þó ekki fyrir brjóstið á fólki.102 Ríki heims fjölluðu um 

hugtakið á leiðtogafundi um sjálfbæra þróun árið 2002 og fundurinn samþykkti 

Jóhannesarborgaryfirlýsinguna (e. The Johannesburg Declaration on Sustainable 

 
97 Sjá kafla 8.4. 
98 Klaus Bosselmann: The Principle of Sustainability: Transforming law and governance, bls. 8.  
99 Sjá t.d. Global warming of 1.5°, bls. 10. 
100 Our Common Future. Heimildum ber saman um að hugtakið hafi fyrst verið þróað í Brundtland-skýrslunni, 
sjá t.d. Stuart Bell, Donald McGillivray og Ole W. Pedersen: Environmental Law, bls. 29; Klaus Bosselmann: 
„Strong and weak sustainable development: Making differences in the design of law“, bls. 39.  
101 Our Common Future, kafli 1, 49. mgr.  
102 Henryk Skolimowski: „In Defence of Sustainable Development“, bls. 69. Þýðing höfundar. Á ensku: The idea 
of sustainable development, although broad, loose and tinged with ambiguity around its edges turned out to be 
palatable to everybody ... It is radical and yet not offensive. 
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Development).103 Samkvæmt yfirlýsingunni eru undirstöður sjálfbærrar þróunar þrjár: 

efnahagsleg þróun, félagsleg þróun og umhverfisvernd. Auk þess að styrkja hvora aðra eru 

stoðirnar háðar hvor annarri.104 

Kennsl hafa verið borin nokkrar meginreglur sjálfbærrar þróunar í alþjóðlegum 

sáttmálum,105 meðal annars (i) meginregluna um jafnræði kynslóða, sem felur í sér að varðveita 

skuli náttúruauðlindir svo að kynslóðir framtíðarinnar geti einnig notið þeirra, (ii) 

meginregluna um réttláta notkun auðlinda, þ.e. að ríki þurfi að taka tillit til þarfa annarra ríkja 

við nýtingu auðlinda, og (iii) meginregluna um sjálfbæra nýtingu, sem segir að nýting auðlinda 

verði að vera sjálfbær, skynsamleg, rökrétt, gáfuleg eða viðeigandi. Mesta þýðingu fyrir þessa 

ritgerð hefur (iv) meginreglan um samþættingu.106 Samkvæmt henni þarf að tryggja að 

umhverfissjónarmið verði samþætt áformum, áætlunum og verkefnum í þágu efnahagslegrar 

(og annarrar) þróunar og að þarfir slíkrar þróunar séu teknar til greina þegar unnið er að 

umhverfismarkmiðum.107  

Settar hafa verið fram tvær meginkenningar um hugtakið sjálfbæra þróun, þ.e. 

kenningarnar um veika og sterka sjálfbæra þróun.108 Samkvæmt Clement A. Tisdell býr sú 

hugmyndafræði að baki veikri sjálfbærri þróun að skipta megi náttúruauði109 út fyrir 

manngerðan auð, t.d. mannauð, framleiðslu og fjármagn, svo lengi sem heildarauður 

samfélagsins minnkar ekki.110 Kenningin er sögð vera mannhverf (e. anthropocentric) enda 

miðar hún við hagsmuni hins mannlega samfélags og umhverfið ekki talið hafa sjálfstæðan 

tilverurétt.111 Klaus Bosselmann telur það felast í veikri sjálfbærri þróun að stoðirnar þrjár séu 

jafnmikilvægar og að sjálfbæra þróun sé að finna þar sem ákveðið jafnvægi er á milli 

 
103 The Johannesburg Declaration on Sustainable Development. Sjá t.d. Jane Holder og Maria Lee: Environmental 
Protection, Law and Policy, bls. 217. 
104 The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 5. gr. 
105 M.a. af 3.–8. mgr. Ríóyfirlýsingar um umhverfi og þróun; Brundtland-skýrslunni, kafla 2; Report of the Expert 
Group Meeting on Identification of Principles of International Law for Sustainable Development.  
106 Um þessar tilteknu meginreglur er m.a. rætt í Philippe Sands: Principles of Intenational Environmental Law, 
bls. 253; Alan E. Boyle og David Freestone: „Introduction“, bls. 9; Nele Dhondt: Integration of Environmental 
Protection into other EC Policies, bls. 59.  
107 Philippe Sands, sama heimild. 
108 Sjá t.d. Clement A. Tisdell: „Conditions for Sustainable Development: Weak and Strong“; Klaus Bosselmann: 
„Strong and weak sustainable development: Making differences in the design of law“; Timothy O‘Riordan: „The 
new environmentalism and sustainable development“; Andrew Dobson: „Environment sustainabilities: An 
analysis and a typology“. 
109 Á ensku: natural capital. Hugtakið nær yfir endurnýjanlegar auðlindir, óendurnýjanlegar auðlindir og 
flæðisauðlindir. Síðastnefnda hugtakið nær til auðlinda sem rýrna ekki þó þær séu nýttar, t.d. vinds eða sólargeisla. 
110 Clement A. Tisdell: „Conditions for Sustainable Development: Weak and Strong“, bls. 30. 
111 Sama heimild, bls. 30; Klaus Bosselmann: „The European Union reform of environmental governance“, bls. 
121. 
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félagslegra, efnahagslegra og vistfræðilegra hagsmuna. Í sumum tilvikum þurfi að gera 

ákveðnar ráðstafanir í þágu einnar stoðar á kostnað annarrar.112  

Önnur lögmál gilda um kenninguna um sterka sjálfbæra þróun, sem þykir vera visthverf 

(e. ecocentric).113 Samkvæmt Bosselmann felur sterk sjálfbær þróun í sér að manngerður auður 

geti ekki komið í stað náttúruauðs og um leið að náttúruauður eigi ekki að skerðast. Samfélagið 

sé hluti af vistkerfinu og hagkerfið hluti af samfélaginu.114 Kjarni þessarar nálgunar er sá að 

vistkerfið sé takmarkandi þáttur og samfélagsleg og efnahagsleg þróun verði að eiga sér stað 

innan þeirra takmarka. Þannig hefur umhverfisvernd forgang yfir félagslega og efnahagslega 

þróun.115 Tom Kuhlman og John Farrington litu á sterka sjálfbæra þróun sem röð þröskulda 

sem ekki mætti fara yfir, þ.e. að til séu mörk sem ekki megi yfirstíga án þess að óásættanlegar 

breytingar verði á umhverfinu.116  

David Pearce telur sjálfbæra þróun ekki þurfa að vera annað hvort veika eða sterka, heldur 

lítur á hana sem róf sem inniheldur mjög veika sjálfbæra þróun, mjög sterka sjálfbæra þróun 

og allt þar á milli.117 Bosselmann, Kuhlman og Farrington eru sammála um að bæði veik og 

sterk sjálfbær þróun geti átt rétt á sér á sama tíma. Veik sjálfbær þróun geti átt við um hluta 

vistkerfisins á meðan aðrir hlutar þess þurfi að miða við sterka sjálfbæra þróun.118 

 

4.2 Sjálfbær þróun innan ESB 

Óþarfi er að tvítaka umfjöllun 2. kafla um framvindu sjálfbærrar þróunar í sáttmálum ESB. 

Brundtland-skilgreiningin er hluti af fimmtu aðgerðaáætlun ESB á sviði umhverfismála sem 

samþykkt var árið 1993.119 Átta árum síðar, árið 2001, gaf Sambandið út áætlun sína fyrir 

sjálfbæra þróun, þar sem sagði að sjálfbær þróun þyrfti að vera kjarni allrar stefnumótunar 

ESB.120 Umhverfisstofnun Evrópu (e. European Environment Agency eða EEA) hefur ítrekað 

sagt að sjálfbær þróun muni ekki renna beint undan rifjum umhverfisstefnunnar heldur frá 

öðrum stoðum sjálfbærrar þróunar, þ.e. með sjálfbærri stefnumótun á sviði félagslegrar og 

 
112 Klaus Bosselmann: „Strong and weak sustainable development: Making differences in the design of law“, bls. 
43-44. 
113 Sama heimild, bls. 46. 
114 Sama heimild, bls. 43. 
115 Sama heimild, bls. 44; Klaus Bosselmann: „The European Union reform of environmental governance“, bls. 
120. 
116 Tom Kuhlman og John Farrington: „What is Sustainability?“, bls. 3443. 
117 David Pearce o.fl.: Blueprint 3, bls. 18. 
118 Tom Kuhlman og John Farrington: „What is Sustainability?“, bls. 3443; Klaus Bosselmann: „Strong and weak 
sustainable development: Making differences in the design of law“, bls. 44. 
119 Towards Sustainability, bls. 12. Nánar verður fjallað um eiginleika og þýðingu slíkra aðgerðaáætlana í kafla 
7.5.3. 
120 A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, bls. 6. 
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efnahagslegrar þróunar.121 Sú virðist hins vegar ekki hafa orðið raunin innan Sambandsins. Í 

þessu sambandi telur Bosselmann að sjálfbær þróun hafi orðið að eins konar framlengingu á 

umhverfisstefnu ESB en hafi ekki valdið þeirri hugarfarsbreytingu sem ýmsir vonuðust eftir.122 

Samþættingarreglunni, sem vísar til sjálfbærrar þróunar, hefur verið beitt þannig að tillit er 

tekið til umhverfismála þegar aðrar stefnur eru þróaðar, eins og fjallað er um í kafla 3.3. Þar er 

reglunni líkt við eins konar meðalhófsreglu þar sem löggjafi ESB verður að velja þá leið sem 

er minnst skaðleg fyrir umhverfið til þess að markmiðum Sambandsins verði náð með eins 

umhverfisvænum hætti og hægt er. Ef ómögulegt er að ná markmiðum Sambandsins án þess 

að skaða umhverfið, verður svo að vera. Þannig má skipta náttúruauði út fyrir mannlegan auð, 

ef heildarauður Sambandsins eykst. Sjálfbær þróun innan ESB virðist því nær því að vera veik 

en sterk.  

Þó má finna einstaka merki um hugmyndafræði í ætt við sterka sjálfbæra þróun í eldri 

dómaframkvæmd dómstóls ESB. Sem dæmi má nefna dóm dómstólsins í Leybucht-málinu123 

sem varðaði heimild aðildarríkjanna til að takmarka sérstök verndarsvæði 

fuglatilskipunarinnar, en Þjóðverjar höfðu hafið framkvæmdir á flóðgörðum á slíku svæði.124 

Dómstóllinn sagði að réttlæta mætti slíkar takmarkanir þegar almannahagsmunir vægi þyngra 

en þeir hagsmunir sem tilskipunin verndaði.125 Skilyrðin voru talin vera fyrir hendi í málinu, 

meðal annars vegna þess að framkvæmdirnar minnkuðu hættu á flóðum.126 Hins vegar sagði 

dómstóllinn að efnahagslegir hagsmunir gætu ekki réttlætt takmarkanir á sérstökum 

verndarsvæðum og hafnaði því að réttlætanlegt væri að reisa flóðavarnir til þess eins að tryggja 

aðgengi fiskveiðiskipa að nálægri höfn.127 Svipaða sögu er að segja af tilskipun 92/43/EBE128 

(búsvæðatilskipuninni). Dómstóll ESB dæmdi um það í málum First Corporate Shipping129 og 

Stadt Papenburg130 að tilnefning sérstakra verndarsvæða mætti aðeins byggja á vistfræðilegum 

sjónarmiðum, ekki efnahagslegum, menningarlegum eða félagslegum.131 Niðurstöður 

 
121 Making Sustainability Accountable, bls. 6. 
122 Klaus Bosselmann: „The European Union reform of environmental governance“, bls. 110. Sem dæmi um 
væntingar ýmissa aðila til hugarfarsbreytingar má benda á Jarðarsáttmálann (e. Earth Charter) frá árinu 2000 og 
drög alþjóðanáttúruverndarsambandsins að alþjóðasamningi um umhverfi og þróun (e. IUCN Draft International 
Covenant on Environment and Development) frá árinu 2004. Fyrrnefndi sáttmálinn var settur saman af yfir þúsund 
frjálsum félagasamtökum og sá síðarnefndi var sagður vera saminn fyrir hönd samfélagsins. Báðir sáttmálar tefldu 
fram skyldum mannkynsins gagnvart umhverfinu sjálfu og stuðluðu þannig að sterkri, visthverfri sjálfbærri þróun. 
123 EBD, mál C-57/89 ECLI:EU:C:1991:340 (Leybucht). 
124 Sjá nmgr. 23. 
125 Leybucht, 22. mgr. 
126 Leybucht, 23. mgr. 
127 Leybucht, 24. mgr.  
128 Tilskipun 92/43/EBE um verndun náttúrulegra heimkynna og villtra plantna og dýra. 
129 EBD, mál C-371/98 ECLI:EU:C:2000:600 (First Corporate Shipping). 
130 ESD, mál C-226/08 ECLI:EU:C:2010:10 (Stadt Papenburg). 
131 First Corporate Shipping, 25. mgr.; Stadt Papenburg, 33. mgr. 
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dómstólsins í Leybucht, First Corporate Shipping og Stadt Papenburg gefa til kynna að 

manngerður auður geti ekki í öllum tilvikum komið í stað náttúruauðs og dómarnir bera því 

einkenni sterkrar sjálfbærrar þróunar, að minnsta kosti að hluta til.  

Árið 2012 taldi sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnarinnar sjálfbæra þróun 

innan ESB vera einhver staðar á milli sterkrar og veikrar sjálfbærni.132 Áhersla Sambandsins á 

grænan vöxt í kjölfar efnahagshrunsins frá 2008 þótti benda til veikrar sjálfbærrar þróunar en 

á hinn bóginn viðurkenndi Sambandið mikilvægi sjálfbærniþröskulda,133 sem þótti vera merki 

um sterka sjálfbæra þróun.134  

Mannhverf hugmyndafræði innan ESB hefur haft nokkurs konar hólfaskiptingu stoða 

sjálfbærrar þróunar í för með sér.135 Sem dæmi um það má benda á að innan 

framkvæmdastjórnarinnar starfa skrifstofa efnahags- og fjármála,136 skrifstofa atvinnu- og 

félagsmála og samfélagslegrar þátttöku137 og skrifstofa umhverfismála.138 Hins vegar er engin 

skrifstofa tileinkuð sjálfbærri þróun. Litið er á stoðirnar þrjár, þ.e. efnahagslega þróun, 

félagslega þróun og umhverfisvernd, sem þrjú aðskilin málefni sem skarast á. Við slíkan 

árekstur þarf að grípa til aðgerða í þágu einnar stoðar á kostnað annarrar.139  

Samkvæmt Bosselmann ætti samþætting að fela í sér nýtt hugarfar gagnvart stoðum 

efnahagslegrar þróunar.140 Hólfaskipting sjálfbærrar þróunar ætti því að víkja fyrir nýju 

fyrirkomulagi, þar sem einn málaflokkur næði yfir allar stoðirnar samtímis og lög væru samin 

á grundvelli sjálfbærrar þróunar. Þannig mætti gera efnahagslega þróun vistvæna, í stað þess 

að hægja einungis á þróun óvistvæns hagkerfis. Bosselmann telur að svo lengi sem umhverfið 

birtist sem eitt af mörgum atriðum sem taka þurfi til greina, sé vafasamt hvaða ávinning megi 

hafa af sjálfbærri þróun.141 

  

 
132 Towards a Life-Cycle Based European Sustainability Footprint Framework, bls. 12. 
133 Sjá umfjöllun í kafla 4.1. 
134 Towards a Life-Cycle Based European Sustainability Footprint Framework, bls. 12. 
135 Um hólfaskiptingu sjálfbærrar þróunar er fjallað í Klaus Bosselmann: „A vulnerable environment: 
contextualising law with sustainability“, bls. 48–49. 
136 Á ensku: Directorate-General for Economic and Financial Affairs. 
137 Á ensku: Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. 
138 Á ensku: Directorate-General for the Environment. 
139 Klaus Bosselmann: „Strong and weak sustainable development: Making differences in the design of law“, bls. 
43. 
140 Sama heimild, bls. 40. 
141 Sama heimild, bls. 44. 
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4.3 Sjálfbær fjármál 

4.3.1 Almennt 

Ríkjandi hagkerfi var mótað á tímum þegar ofgnótt var af náttúrulegum auðlindum, útblástur 

koltvísýrings var takmarkaður og þekking á langtímaáhrifum þess lítil sem engin.142 Áhrif á 

umhverfið voru því ekki reiknuð inn í haglíkön sem enn eru í notkun í dag, eins og nánar verður 

rætt í kafla 5.3 um markaðsbresti. Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningu sjálfbærra 

fjármála, þróun þeirra og stöðu innan ESB. 

Samkvæmt Steve Waygood geta fjármálamarkaðir aðallega haft áhrif á sjálfbærni með 

tvennu móti: annars vegar með því að auka aðgengi skráðra félaga, sem stunda sjálfbæra 

atvinnustarfsemi, að fjármagni í gegnum skipulagðan verðbréfamarkað og hins vegar með því 

að gefa hluthöfum tilefni til að krefjast þess að félag í þeirra eigu starfi með sjálfbærari hætti.143 

Flæði fjármagns, þ.e. flutningur þess frá einum bankareikningi yfir á annan, hefur í sjálfu sér 

ekki bein áhrif á umhverfið. Umhverfisáhrif fjárfestinga eru óbein þar sem þær styðja við 

starfsemi félaga sem getur ýmist verið sjálfbær eða ekki. Fjárfesting í sólarorkuiðnaðinum 

hefur t.d. betri áhrif á umhverfið en fjárfesting í kolanámu. Starfsemi kolanámu hefur bein áhrif 

á umhverfið og fjárfesting í því óbein áhrif. 

 

4.3.2 Hugtökin sjálfbær fjármál og sjálfbærar fjárfestingar 

Hugtakið sjálfbær fjármál er hvergi skilgreint í löggjöf ESB svo að leita þarf til 

undirbúningsgagna. Árið 2017 skilaði hópur háttsettra sérfræðinga ESB um sjálfbær fjármál 

(e. High-Level Expert Group on Sustainable Finance)144 skýrslu um fjármögnun sjálfbærs 

evrópsks efnahagskerfis. Skýrslan lagði grunninn að reglugerðunum sem þessi ritgerð fjallar 

um.145 Hópurinn telur sjálfbær fjármál að meginstefnu til snúast um tvennt. Annars vegar um 

að auka framlag fjármála til sjálfbærs hagvaxtar fyrir alla og til þess að hindra hnatthlýnun og 

hins vegar um að auka fjármálastöðugleika með því að taka tilhlýðilegt tillit til umhverfis-

verndar, félagslegra þátta og stjórnarhátta (hér eftir sjálfbærniþættir eða UFS-þættir)146 við 

ákvörðunartöku um fjárfestingar.147 Þættirnir þrír ná hver fyrir sig til ýmissa atriða sem öll hafa 

 
142 Dirk Schoenmaker og Willem Schramade: Principles of Sustainable Finance, bls. 4. 
143 Steve Waygood: „How do the capital markets undermine sustainable development?“, bls. 82. 
144 Hér eftir sérfræðingahópurinn eða hópurinn. 
145 Financing a Sustainable European Economy.  
146 Á ensku: ESG (Environmental, Social and Governance) factors. Sjálfbærniþættir eru skilgreindir í 24. tölul. 2. 
gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar sem málefni umhverfis, félagsmála og starfsmanna, virðingar fyrir mann-
réttindum og varna gegn spillingu og mútuþægni. 
147 Financing a Sustainable European Economy, bls. 6. 
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í för með sér aukna hættu á að virði fjárfestinga minnki.148 Þar má sem dæmi nefna hlýnun 

jarðar, fullnýtingu náttúruauðlinda, mannréttindabrot, spillingu og skattsvik. Samanlagt eru 

atriði UFS-þátta á þriðja tug.149 Vísað er í skilgreiningu sérfræðingahópsins í aðgerðaáætlun 

ESB um fjármögnun sjálfbærs vaxtar og því bætt við að almennt vísi hugtakið til ferlis þar sem 

tekið sé tilhlýðilegt tillit til málefna umhverfisins og samfélagsins við ákvarðanir um 

fjárfestingar, sem leiði til langtímafjárfestinga og sjálfbærra aðgerða.150  

Tekið er í svipaðan streng í árangursmati sem framkvæmdastjórn ESB gerði í maí 2018 

vegna þeirra þriggja gerða sem eru í brennidepli í ritgerðinni.151 Samkvæmt matinu vísa sjálf-

bær fjármál almennt til þess þegar tekið er tillit til umhverfisþátta, félagslegra þátta og stjórnar-

hátta sem gætu haft neikvæð áhrif á virði fjárfestinga (hér eftir sjálfbærniáhætta152) þegar 

fjárfestingarákvarðanir eru teknar.153  

Í desember 2019 lagði Evrópska bankaeftirlisstofnunin, EBA, fram skilgreiningu á sjálf-

bærum fjármálum í aðgerðaáætlun sinni um sjálfbær fjármál.154 EBA segir að hugtakið megi í 

grófum dráttum skilja sem fjármögnun og aðrar tengdar aðgerðir sem stuðla að öflugum, 

sjálfbærum og stöðugum hagvexti fyrir alla með því að styðja við innviði heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, beint eða óbeint.155 Skilgreininguna tekur EBA nær 

óbreytta úr samantektarskýrslu rannsóknarhóps G20 um sjálfbær fjármál.156 

Af ofangreindri samantekt má skilja að hugtakið sjálfbær fjármál er nokkuð víðtækt og á 

almennt við um ferli þar sem tillit er tekið til sjálfbærniþátta við fjárfestingar og fjármögnun. 

Enginn greinarmunur er gerður á opinberum fjárfestingum og einkafjárfestingum og hugtakið 

nær því almennt yfir hvort tveggja.  

Hugtakið sjálfbær fjárfesting er skilgreint í 17. mgr. 2. gr. upplýsingagjafarreglugerðar-

innar sem fjárfesting í atvinnustarfsemi sem stuðlar að umhverfismarkmiði, t.d. með hliðsjón 

af orkunotkun, framleiðslu úrgangs og áhrifa á líffræðilega fjölbreytni, eða að félagslegum 

markmiðum, t.d. með hliðsjón af jafnræði, félagslegri aðlögun og fjárfestingum í illa settum 

 
148 Guidance and Case studies for ESG Integration, bls. 12. Samkvæmt skýrslunni höfðu vandamál í tengslum 
við stjórnarhætti áhrif á hlutabréfaverð í 58% tilvika, umhverfið í 23% tilvika og samfélag í 23% tilvika árið 2017. 
149 PRI Reporting Framework. Main definitions 2018, bls. 3. Hlýnun jarðar og fullnýting náttúruauðlinda snýr að 
umhverfisverndarviðmiðinu, mannréttindabrot að félagsmálaviðmiðinu og spilling og skattsvik að viðmiði um 
stjórnarhætti. 
150 Action Plan: Financing Sustainable Growth, bls. 2. 
151 Commission Staff Working Document. Impact Assessment. 
152 Á ensku: Sustainability Risk. Hugtakið er skilgreint í 22. tölul. 2. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar sem 
UFS-atburður sem myndi valda raunverulegum eða mögulegum neikvæðum áhrifum á virði fjárfestingar, eigi 
hann sér stað. 
153 Commission Staff Working Document. Impact Assessment, bls. 11.  
154 EBA Action Plan on Sustinable Finance. 
155 Sama heimild, bls. 4.  
156 Synthesis Report, bls. 4. 
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samfélögum, svo lengi sem slík fjárfesting veldur ekki umtalsverðu tjóni á einhverju upptalinna 

markmiða og að fyrirtæki sem fjárfest er í fylgi góðum stjórnarháttum. Skilgreiningin er sú 

fyrsta og eina í gerðum ESB.157 

 

4.3.3 Þróun sjálfbærra fjármála og staðan í aðdraganda reglugerðanna þriggja 

Fyrsta vísi að sjálfbærum fjármálum má að minnsta kosti rekja til 18. aldar þegar tiltekin félög 

slitu tengslum sínum við þrælaverslanir í Bandaríkjunum.158 Fjárfestingar eru taldar vera 

samfélagslega ábyrgar (e. socially responsible investing eða SRI) þegar ákvarðanir um fjárfest-

ingar eru teknar með tillit til samfélagslegra markmiða, meðal annars umhverfismarkmiða, með 

það að markmiði að ná fjárhagslegum gróða án þess að skaða samfélagið.159 Samfélagsleg 

markmið geta t.d. náð til félaga sem höndla með áfengi, byggja afkomu sína á fjárhættuspilum 

eða hernaði. Gildissvið samfélagslega ábyrgra fjárfestinga er því stærra en gildissvið UFS-

þátta, sem eiga töluvert styttri sögu en samfélagslega ábyrg fjármál.160 

Hugmyndina um sjálfbær fjármál má finna í áðurnefndri Brundtland-skýrslu.161 Þar segir 

að sjálfbær þróun sé í grunninn ferli breytinga þar sem hagnýting auðlinda, flæði fjárfestinga, 

tæknilegar framfarir og stofnanabreytingar verði að vera í samræmi við þarfir komandi kyn-

slóða.162 Á heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Ríó árið 1992 var 

fjallað um þörfina á sjálfbærum fjárfestingum en einungis í formi opinberra fjárfestinga til 

þróunarríkja.163 Aðkoma einkafjárfesta þótti ekki enn vera málinu viðkomandi.  

Samfélagslega ábyrgar fjárfestingar hafa sótt í sig veðrið síðastliðna tvo áratugi. Á 

leiðtogafundi um sjálfbæra þróun í Jóhannesarborg árið 2002 var viðurkennt að einkaaðilar 

þyrftu að vinna með hinu opinbera til að sjálfbærnimarkmiðum yrði náð.164 Sýnileiki 

samfélagslega ábyrgra fjárfestinga jókst eftir að reglur Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar 

 
157 Úr gagnagrunni ESB, http://www.eur-lex.europa.eu. Einu réttargerðir sambandsins sem innihalda 
leitarskilyrðin sustainable investment eða sustainable investments eru reglugerð (ESB) 2018/1999, reglugerð 
(ESB) 2019/1238, reglugerð (ESB) 2017/1601, tilskipun (ESB) 2018/1972, viðmiðanareglugerðin og 
flokkunarreglugerðin. Hugtakið er hvergi skilgreint sérstaklega. 
158 Benjamin J. Richardson: „Socially Responsible Investing for Sustainability: Overcoming Its Incomplete and 
Conflicting Rationales“, bls. 314. 
159 Philip Gharghori og Elizabeth Ooi: „The Relationship between Screening Intensity and Performance of Social 
Responsible Investment Funds“, bls. 336. Meginaðferðir samfélagslega ábyrgra fjárfestinga eru (i) að útiloka 
félög sem tengjast ákveðnum atvinnugreinum, (ii) fjárfesta sérstaklega í félögum sem styðja við SRI-markmið og 
(iii) að fjárfesta í fyrirtækjum sem eru til fyrirmyndar í sinni grein. 
160 Hugtakið UFS-þættir var fyrst notað í skýrslu sem fjármálastofnanir unnu í sameiningu að tilstuðlan þáverandi 
alþjóðaritara Sameinuðu þjóðanna, Kofi Annan, Who Cares Wins. Connecting Financial Markets to a Changing 
World. 
161 Á ensku: United Nations Commission on Environment and Development eða WCED. 
162 Our Common Future, formáli, mgr. 29. 
163 Agenda 21, 14.60. mgr. 
164 Report of the World Summit on Sustainable Development, bls. 72. 
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fjárfestingar (e. UN principles for responsible investment eða UNPRI) voru teknar upp árið 

2006 og þær urðu enn sýnilegri við efnahagskreppuna tveimur árum síðar þegar veikleikar 

fjármálakerfisins vöktu upp spurningar um grundvöll þess og tilgang.165 Á seinni hluta árs 2018 

voru samfélagslega ábyrgar fjárfestingar í Evrópu jafnvirði 11 þúsund milljarða evra, auk þess 

sem flestöll stærstu eignastýringarfyrirtæki heims hafa undirritað UNPRI.166 Reglurnar voru 

mótaðar af alþjóðlegum hópi stofnanafjárfesta að tilstuðlan aðalritara Sameinuðu þjóðanna.167 

Þær eru ekki lagalega bindandi og aðilar fylgja þeim sjálfviljugir og fyrir metnaðarsakir. Brot 

á reglunum geta haft í för með sér álitshnekki en ekki lagalega refsingu.168 

Þótt viljinn sé fyrir hendi er kerfið í kringum samfélagslega ábyrgar fjárfestingar langt frá 

því að vera fullkomið. Árið 2017 fór fram rannsókn á samfélagslegri ábyrgð 40 stærstu 

eignastýringarfyrirtækja Evrópu, sem þá stýrðu um 21 billjón evra.169 Öll félögin sögðust 

leggja sitt af mörkum í sambandi við sjálfbærar fjárfestingar og aðeins eitt þeirra hafði ekki 

skrifað undir UNPRI. Rannsóknin sýndi hins vegar fram á að fylgni við meginreglurnar er 

mjög breytileg og greinilega þörf á að draga félög til ábyrgðar fyrir brot á meginreglunum. 

Tæplega tvö félög af hverjum þremur veittu upplýsingar um einhvers konar aðferðafræði við 

mat á áhrifum fjárfestinga og einungis 5% þátttakenda gátu gefið upp nákvæmar upplýsingar 

um hvaða samfélagslegu áhrif fjárfestingar þeirra hefðu haft.170 Niðurstöður rannsóknarinnar 

eru til marks um að markaðsdrifnar, óbindandi reglur hafi takmörkuð áhrif á sviði sjálfbærra 

fjármála. 

  

 
165 Meira en 2.300 félög hafa nú undirritað meginreglurnar og stýrðar eignir þeirra voru um $89.654 milljarðar 
(u.þ.b. €82.895 milljarðar) árið 2018. PRI Annual Report 2018, bls. 6; Principles for responsible investment. An 
investor initiative in partnership with UNEP finance initiative and the UN global compact, bls. 6; Benjamin J. 
Richardson: „Socially Responsible Investing for Sustainability: Overcoming Its Incomplete and Conflicting 
Rationales“, bls. 314. 
166 European SRI study 2018, bls. 32. og Obstacles to Sustainable Global Business, bls. 48. Við undirritun UNPRI 
skuldbindur félag sig til að fylgja sex reglum: (i) að taka tillit til UFS-málefna við mat á fjárfestingarkostum og í 
ákvörðunarferli, (ii) að vera virkir eigendur hlutabréfa og innleiða UFS-málefni í eigendastefnur sínar og aðferðir, 
(iii) að sækjast eftir viðeigandi upplýsingum um UFS-málefni hjá þeim fyrirtækjum sem fjárfest er í, (iv) að stuðla 
að því að þessar reglur Sameinuðu þjóðanna verði viðurkenndar og þeim framfylgt í fjárfestingastarfsemi, (v) að 
starfa í sameiningu til að auka hæfni til að framfylgja reglunum og (vi) að gera grein fyrir störfum sínum og 
framgangi við að koma reglunum í framkvæmd. 
167 Principles for responsible investment. 
168 Sama heimild, bls. 3. 
169 Lifting the Lid: Responsible Investment Performance of European Asset Managers. The 2017 Shareaction 
survey. 
170 Sama heimild, bls. 3. 
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4.3.4 Um sjálfbær fjármál innan ESB 

Þótt hugtökin sjálfbærni og sjálfbær hagvöxtur hafi verið áberandi í umræðunni um endurupp-

byggingu fjármálakerfisins eftir efnahagshrunið 2008 var fyrst um sinn hvergi fjallað um 

aðkomu fjárfesta á fjármálamörkuðum að þeirri þróun.171  

Innan ESB kom hugmyndin um að beina streymi fjármagns einkafjárfesta til sjálfbærra 

verkefna fyrst opinberlega fram í aðgerðaáætlun framkvæmdastjórnarinnar um samband fjár-

magnsmarkaða (e. Capital Markets Union) frá 2015.172 Í áætluninni segir að Sambandið muni 

meta og styðja við sjálfbærar fjárfestingar en ekki er talað um að setja reglur í þessu samhengi. 

Annað hljóð er í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um samband fjármagnsmarkaða sem 

birt var ári síðar þar sem meiri kraftur er settur í uppbyggingu sambandsins.173 Þar segir að 

lagabreytingar séu nauðsynlegar í þágu sjálfbærra fjármála og að framkvæmdastjórnin ætli að 

stofna sérstakan sérfræðingahóp sem eigi að þróa evrópska áætlun fyrir græn fjármál.174  

Hópurinn, sem fékk nafngiftina hópur háttsettra sérfræðinga ESB um sjálfbær fjármál,175 

var stofnaður á seinni hluta árs 2016 með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (hér eftir 

ákvörðun um stofnun sérfræðingahóps um sjálfbær fjármál).176 Verkefni hópsins voru, 

samkvæmt 2. gr. ákvörðunarinnar, annars vegar að skila tilmælum til framkvæmdastjórnar-

innar um (a) umfang þeirra áskorana og tækifæra sem sjálfbær fjármál fela í sér og hins vegar 

að skila tillögum um (b) breytingartillögur á fjármálastefnu ESB sem i) greiða fyrir flæði 

fjármagns til sjálfbærra fjárfestinga, með sérstakri áherslu á umhverfissjálfbærni, ii) felast í 

skilvirkum og raunhæfum skrefum sem fjármálastofnanir og eftirlitsstofnanir geta tileinkað sér 

til að tryggja fjármálastöðugleika með því að verjast fjárhagslegri áhættu, sérstaklega vegna 

loftslagsbreytinga og annarra umhverfismála, iii) tryggja hámarksskilvirkni breytinganna og 

heildarvirkni innri markaðarins með innleiðingu á samevrópskum vettvangi og iv) stuðla að 

áframhaldandi forystu Sambandsins á alþjóðavettvangi hvað varðar þróun sjálfbærra markaða. 

Niðurstöður hópsins voru birtar í janúar 2018 í skýrslunni Fjármögnun sjálfbærs evrópsks 

hagkerfis (e. Financing a Sustainable European Economy).177 Hugmyndir hópsins um 

 
171 Í stefnu um innri markað (e. Single Market Act) frá 2011, þar sem taldar voru upp leiðir til að auka hagvöxt og 
byggja upp traust á fjármálamörkuðum, kom hugtakið sjálfbærni 16 sinnum fyrir. Sú umræða snerist um m.a. um 
að auðvelda aðgengi smáum og meðalstórum fyrirtækjum að fjármagni, auka neytendavernd og endurskoða reglur 
um opinber innkaup.  
172 Action Plan on Building a Capital Markets Union, bls. 17.  
173 Capital Markets Union – Accelerating Reform. 
174 Capital Markets Union – Accelerating Reform, bls. 5. 
175 Sjá nmgr. 144. 
176 Á ensku: Commission Decision on the creation of a High-Level Expert Group on Sustainable Finance in the 
context of the Capital Markets Union. 
177 Financing a Sustainable European Economy. Final Report 2018 by the High-Level Expert Group on Sustain-
able Finance. 
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sjálfbært hagkerfi grundvallast á átta lykiltilmælum, auk sértækari tilmæla. Tilmælin eru 

forgangsatriði að mati hópsins þar sem þau þykja nauðsynlegar stoðir fyrir frekari aðgerðir.178 

Lykiltilmælin átta eru eftirfarandi: 
 

(i) Setja á stofn sameiginlegt flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar til að tryggja 
stöðugleika og skýrleika á markaði. 

(ii) Varpa ljósi á skyldur fjárfesta til að hugsa til lengri tíma og leggja aukna áherslu á UFS-
þætti. 

(iii) Uppfæra reglur ESB um upplýsingaskyldu svo að tækifæri og hættur, sem stafa af 
loftslagsbreytingum gagnvart fjárfestingum, verði gagnsæjar. 

(iv) Veita almenningi vald til að velja sjálfbærar fjárfestingar með umhverfismerkjum, 
lágmarksstöðlum og auknum skyldum fjárfestingaráðgjafa. 

(v) Þróa opinbera evrópska staðla fyrir sjálfbær fjármál og byrja á stöðlum fyrir græn 
skuldabréf.  

(vi) Koma á legg stofnun sem styður við uppbyggingu sjálfbærra innviða. 
(vii) Stuðla að breyttum hugsunarhætti við stjórnun fyrirtækja. 
(viii) Auka valdheimildir eftirlitsstofnana ESB179 svo að þær styðji við sjálfbær fjármál.  

 
Athygli vekur hve framtakssöm framkvæmdastjórn ESB hefur verið í ferlinu, allt frá því að 

sérfræðingahópurinn skilaði bráðabirgðaskýrslu í júlí 2017.180 Einungis tveimur mánuðum eftir 

útgáfu endanlegrar skýrslu sérfræðingahópsins, nánar tiltekið í mars 2018, gaf 

framkvæmdastjórnin út aðgerðaáætlun á grundvelli skýrslunnar, sem ber heitið 

Aðgerðaáætlun: Fjármögnun sjálfbærs hagvaxtar (e. Action Plan: Financing Sustainable 

Growth).181 Hröð vinnubrögð framkvæmdastjórnarinnar bera vitni um áhuga á málefninu. 

Aðgerðaáætlunin er, ásamt skýrslu sérfræðingahópsins, grundvöllur reglugerðanna þriggja sem 

ítrekað verður vísað til í ritgerðinni. Sameiginlega eru skjölin hér kölluð grundvallarskjöl 

reglugerðanna.  

Auk þess að stýra fjármagni til sjálfbærra fjárfestinga og verja hagkerfið fyrir sjálfbærni-

áhættu er aðgerðaáætluninni ætlað að ýta undir gagnsæi og framsýni í fjármagns- og 

efnahagsstarfsemi.182 Framkvæmdastjórnin útlistar í áætluninni opinbera stefnu ESB hvað 

varðar sjálfbær fjármál sem kristallast í tíu liða vinnuáætlun.183 Þrír þessara liða hafa í för með 

 
178 Sama heimild, bls. 13.  
179 Á ensku: European Supervisory Authorities eða ESAs. Hér eftir ESA. 
180 Financing a Sustainable European Economy. Final Report, bls. 95; Financing a Sustainable European 
Economy. Interim Report. 
181 Þýðing höfundar. 
182 Action Plan: Financing Sustainable Growth, bls. 2. 
183 Liðir vinnuáætlunar framkvæmdastjórnarinnar eru eftirfarandi í þýðingu höfundar: 1. Setja á stofn evrópskt 
flokkunarkerfi fyrir sjálfbæra starfsemi. 2. Skapa staðla og merkingar fyrir grænar fjárfestingar. 3. Hlúa að 
fjárfestingu í sjálfbærum verkefnum. 4. Auka sjálfbærni fjárfestingaráðgjafar. 5. Þróa sjálfbærar viðmiðanir. 6. 
Fella sjálfbærni betur að lánshæfismati og rannsóknum. 7. Skýra skyldur stofnanafjárfesta og eignastýringaraðila. 
8. Auka sjálfbærni varúðarskyldna. 9. Auka upplýsingar tengdar sjálfbærni og styrkja reglugerð á sviði 
endurskoðunar. 10. Hlúa að sjáfbærum stjórnunarháttum fyrirtækja og draga úr skammsýni á fjármálamörkuðum. 
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sér innleiðingu almennra reglugerða sem fjallað verður um í 6. kafla .184 Fyrst verður hins vegar 

fjallað um hagfræðilegan grundvöll umhverfisréttar svo betur megi skilja hvaða sjónarmið búa 

að baki löggjöf á sviði umhverfisréttar. 

 

5 Réttarhagfræði og umhverfisréttur 
5.1 Inngangur 

Hér verður litið á umhverfisrétt frá sjónarhóli hagfræðinnar. Fjallað verður um helstu 

hagfræðikenningar um markaðsvirkni og þær tegundir markaðsbrests sem gætu réttlætt inngrip 

stjórnvalda í markaði á sviði umhverfisréttar. Á grundvelli þessarar umfjöllunar verður síðar í 

ritgerðinni, nánar tiltekið í kafla 8.4.2, gerð greining á þeim hagfræðilegu sjónarmiðum sem 

búa að baki reglugerðunum þremur. Að lokinni umfjöllun um markaðsbrest verður sagt frá 

áhrifum hagfræðinnar á lagasetningaraðferðir umhverfisréttar. 

 

5.2 Verðmætaráðstöfun 

Hugmyndin um hámörkun hagnaðar (e. wealth maximization) gengur út á að viðskipti séu 

hagkvæm ef þau auka auðæfi samfélagsins, samkvæmt Klaus Mathis.185 Kenningar 

hagfræðinnar gera ráð fyrir að einstaklingar og fyrirtæki ráðstafi takmörkuðum eignum sínum 

og fjármunum til að hámarka eigin hagsmuni.186 Neytendur kaupa vörur og þjónustu sem 

þjónar hagsmunum þeirra best og fyrirtæki framleiða þær vörur eða þá þjónustu sem hámarkar 

hagnað þeirra. Þar sem auðlindir á borð við mannafla, hráefni, fjármagn og orku eru takmark-

aðar og enginn getur fengið allt þarf samfélagið að glíma við þrenns konar fórnarkostnað.187 Í 

fyrsta lagi þarf að velja hvaða vöru og þjónustu á að framleiða með þeim auðlindum sem í boði 

eru. Ákveði samfélag að framleiða meira af einni vöru verður að minnka framleiðslu á annarri 

vöru. Samfélagið þarf í öðru lagi að ákveða hvernig skuli framleiða vöru og hvaða þjónustu 

skuli bjóða upp á. Sé eitt hráefni ódýrara en annað sambærilegt hráefni verður hið fyrra fyrir 

valinu á kostnað þess síðarnefnda. Að lokum þarf að ákveða hver fær vöruna og þjónustuna. 

 
184 Action Plan: Financing Sustainable Growth, viðauki III, þ.e. liður 1 um stofnsetningu evrópsks flokkunarkerfis 
fyrir sjálfbæra starfsemi, liður 5 um þróun sjálfbærra viðmiðana og liður 7 um að skýra verði skyldur stofnana-
fjárfesta og eignastýringaraðila. Í lið 9 um styrkingu sjálfbærrar upplýsingagjafar er einnig gert ráð fyrir löggjöf 
en sú aðgerð er í beinu samhengi við og fellur undir lið 7. Þær aðgerðir sem krefjast almennra reglugerða eru 
merktar með (L). Aðgerðir sem krefjast framseldrar löggjafar, sem framkvæmdastjórnin getur einhliða lögfest á 
grundvelli 290. eða 291. gr. SSESB, eru merktar með (L2). 
185 Klaus Mathis: Efficiency Instead of Justice?, bls. 145. 
186 Jeffrey M. Perloff: Microeconomics with Calculus, bls. 1. 
187 Sama heimild. 
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Fái einn aðili mikið af vöru og þjónustu þarf annar að fá minna.188 Samkvæmt kenningum 

hagfræðinnar eru fjármálamarkaðir í grunninn skilvirkir og við fullkomnar samkeppnis-

aðstæður ættu auðlindir að dreifast jafnt og þétt með hagkvæmum hætti, samhliða því sem 

fyrirtæki og neytendur hámarka hagsmuni sína. Þetta kallast skilvirk ráðstöfun auðlinda (e. 

efficient allocation of resources) og slík ráðstöfun leiðir til hagvaxtar.189 Þar sem ráðstöfun 

auðlinda þykir almennt vera skilvirk á fjármálamörkuðum eru ákvarðanir um það hverju eigi 

að fórna jafnan í höndum markaðarins.190 Stöku sinnum þykir hins vegar hagkvæmara að grípa 

inn í virkni markaðarins, eins og fjallað verður um í næsta kafla. 

 

5.3 Markaðsbrestur 

5.3.1 Inngangur 

Talað er um markaðsbrest (e. market failures) þegar markaðinum tekst ekki að dreifa 

auðlindum með hagkvæmum hætti. Sem dæmi má nefna aðstæður þar sem einn aðili nær 

einokun á markaði og getur misnotað aðstöðu sína til að selja vöru sína á eins háu verði og 

honum þóknast, án þess að hafa áhyggjur af samkeppni annarra.191 Markaðsbrestur veitir 

hagfræðilega réttlætingu á inngripi stjórnvalda í markaði.192 Með öðrum orðum gefur 

markaðsbrestur stjórnvöldum tilefni til að skipta sér af fórnarkostnaðinum með því að setja 

reglur um hvaða þjónustu skuli bjóða, hvaða vörur skuli framleiða, hvernig framleiðslan fari 

fram eða hver fái vörurnar eða þjónustuna.193 Stjórnarfar ríkja er margs konar og hagfræðilegar 

kenningar ólíkar en flest vestræn ríki, þar á meðal ESB, leggja ríka áherslu á markaðsbrest við 

mat á því hvort inngrip stjórnvalda sé réttlætanlegt.194 

Hér á eftir verður fjallað um tvær tegundir markaðsbrests sem hafa tengingu við efni 

ritgerðarinnar, þ.e. úthrif og upplýsingaósamræmi. 

 
188 Sama heimild, bls. 1–2. Hugmyndin er sú að þegar tveir aðilar gera samning sín á milli hafa þeir aukið hag 
samfélagsins. Seljandinn telur það þjóna hagsmunum sínum að selja á umsömdu verði og kaupandinn kaupir á 
sömu forsendu. Þannig er hin keypta vara verðmætari í fórum kaupanda en seljanda.  
189 Sama heimild, bls. 4. 
190 Economic Analasysis of Resource Efficiency Policies, bls. 17. 
191 Sjá t.d. Francis M. Bator: „The Anatomy of Market Failure“, bls. 351–352. Aðrar tegundir markaðsbrests eru 
t.d. ytri áhrif eða úthrif (e. negative externalities), upplýsingaósamræmi (e. information asymmetry), óútilokanleg 
gæði (e. public goods), siðavandi (e. moral hazard) og hár framkvæmdakostnaður (e. high implementation cost). 
192 Carl J. Dahlmann: „The Problem of Externality“, bls. 143; Arthur C. Pigou: The economics of welfare, bls. 
173. 
193 Tvær kenningar eru ríkjandi um ástæður þess að reglur eru settar. Samkvæmt almannahagsmunakenningunni 
er reglusetning viðbragð stjórnvalda við kröfum almennings um að lagfæra óhagkvæmni eða ósanngirni innan 
markaðarins (markaðsbrest). Auk almannahagsmunakenningarinnar er talað um Chicaco-kenninguna eða 
gleypikenninguna (e. Capture Theory). Hún segir að reglusetning grundvallist á kröfum mismunandi 
hagsmunahópa sem vilja auka hag meðlima sinna og eigi í innbyrðis baráttu. Sjá Richard Posner: „Theories of 
Economic Regulation“, bls. 335–336. 
194 David Weimer og Aidan Vining: Policy analysis: Concepts and Practice, bls. 40; A Study of Business Support 
Services and Market Failure, bls. 2. 
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5.3.2 Úthrif 

Hagfræðigreining á umhverfismálum beinst alla jafna að neikvæðum úthrifum (e. negative 

externalities), þ.e. þeim neikvæðu áhrifum af starfsemi sem hafa afleiðingar fyrir aðra en 

aðilann sem olli þeim.195 Neikvæð úthrif grafa undan efnahagslegri hagkvæmni með því að 

þröngva kostnaði á óviðkomandi aðila og eru þ.a.l. talin vera markaðsbrestur.196 Um vandann 

sem stafar af úthrifum er fjallað í frægri dæmisögu Garrett Hardin um sameignarvandann (e. 

tragedy of the commons).197 Hardin sagði þar frá ímynduðu samfélagi smala sem hefði aðgang 

að sameiginlegu beitarlandi. Hver og einn smali hefði ávinning af því að bæta dýri við hjörð 

sína þar sem hann fengi allan ágóða af dýrinu. Neikvæð áhrif af því að bæta við dýri, þ.e. 

hættan á ofbeit, dreifðist hins vegar á allt samfélagið. Hinn skynsami smali bætti því við sig 

fleiri dýrum. Gerði hann það ekki myndi einhver annar gera það á hans kostnað. Kæmu 

smalarnir sér ekki saman um hátternisreglur sem tryggðu hagkvæma nýtingu auðlinda yrði 

beitarlandið óhjákvæmilega ofnýtt með tímanum og smalarnir neyddust til að finna sér nýjan 

samastað. Dæmisagan sýnir fram á að ráðstöfun getur verið skynsamleg fyrir einstakling en 

ekki skynsamleg fyrir samfélagið í heild, sbr. umfjöllun um umhverfismarkmið ESB um 

skynsamlega nýtingu auðlinda í kafla 3.2.198 

Líkt og dýrin í sameignarvanda Hardins veldur tiltekin atvinnustarfsemi úthrifum í formi 

umhverfisáhrifa, t.d. hnatthlýnunar, súrnunar sjávar og eyðingu auðlinda. Raunar er 

sameignarvandinn náskyldur hugmyndinni um sjálfbæra þróun. Brundtland-skilgreininguna 

mætti umorða þannig að sjálfbær þróun sé þróun sem mætir þörfum nútímans án þess að sú 

þróun valdi svo miklum úthrifum að geta komandi kynslóðir til að mæta eigin þörfum skerðist. 

Neikvæð úthrif fjárfestinga á umhverfið ná eðli málsins samkvæmt til umhverfisins en hafa 

auk þess efnahagslegar og félagslegar afleiðingar. Samantekt um efnahagsleg áhrif 

loftslagsbreytinga er að finna í skýrslu milliríkjanefndar um loftslagsbreytingar (e. 

Intergovernmental Panel on Climate Change eða IPCC) frá 2019 um áhrif hlýnunar jarðar um 

1,5°C frá því fyrir iðnbyltingu.199 Vísað er til rannsókna og haglíkana í skýrslunni þar sem 

vísindamenn nota ólíka aðferðafræði, breytur og forsendur en niðurstöður þeirra allra benda í 

 
195 Jane Holder og Maria Lee: Environmental Protection, Law and Policy, bls. 36. 
196 Francis M. Bator: „The Anatomy of Market Failure“, bls. 363. 
197 Garret Hardin: „The Tragedy of the Commons“. 
198 Notkun á hugtakinu skynsemi hefur tengingu við umfjöllun um markmiðið um að náttúruauðlindir séu nýttar 
af varúð og skynsemi í kafla 3.2. Þar segir að nýting auðlinda skuli vera skynsamleg en gera má ráð fyrir að þar 
sé átt við að nýting verði að vera skynsamleg fyrir samfélagið eða vistkerfið í heild, ekki fyrir einstaklinga. 
Dæmisaga Hardins útskýrir að skynsamleg nýting auðlinda verði að taka tillit til hagsmuna heildarinnar, ekki 
einstaklingshagsmuna, svo að hægt verði að koma til móts við þarfir komandi kynslóða. 
199 Global warming of 1.5°C, bls. 264–265. 
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sömu átt – því hraðari hnatthlýnun, þeim mun meiri efnahagslegur skaði á heimsvísu.200 Á 

meðan fyrirtæki fær allan hagnað af starfsemi sinni dreifast neikvæð áhrif hennar á fleiri aðila 

og alla jarðarbúa þegar um losun koltvísýrings er að ræða. Þar sem ofnýting auðlinda er ekki 

hagkvæm fyrir samfélagið teljast úthrif vera markaðsbrestur sem réttlætir afskipti stjórnvalda. 

Reglur sem settar eru á þessum grundvelli hafa þann tilgang að innlima úthrif201 svo að þeir 

sem menga beri ábyrgð á neikvæðum áhrifum þess og finni sig knúna til að leita vistvænni 

leiða.202  

Neikvæð úthrif eru síður en svo einskorðuð við umhverfismál. Þau ná til allra mögulegra 

neikvæðra áhrifa sem ráðstöfun hefur á aðra en þann sem gerir hana og slíkra úthrifa gætir víða 

á fjármálamörkuðum, svo sem í tengslum við markaðsstöðugleika. Tilskipun um 

innlánatryggingakerfi203 á t.d. að koma í veg fyrir bankaáhlaup innstæðueigenda sem annars 

myndi skapa lausafjáráhættu á kostnað þriðju aðila.204 Aftur á móti hefur Sambandið, að 

minnsta kosti hingað til, ekki sett reglur á fjármálamarkaði til að lágmarka neikvæð úthrif 

fjárfestinga á umhverfið.205 Markaðsbrestur vegna slíkra úthrifa hefur sem sagt ekki þótt gefa 

tilefni til markaðsinngrips af hálfu Sambandsins, mögulega vegna þess að neikvæð áhrif 

fjárfestinga eru óbein, eins og fjallað var um í kafla 4.3.1. Reglugerðirnar þrjár vekja upp spurn-

ingar um breyttar áherslur ESB að þessu leyti og því verður gerð athugun á því hvort 

reglugerðirnar þrjár eigi rót sína að rekja til þeirra neikvæðu úthrifa sem fjárfestingar hafa á 

umhverfið í kafla 8.4.2. 

 

5.3.3 Upplýsingaósamræmi 

Seinni tegund markaðsbrests sem hér verður fjallað um er upplýsingaósamræmi, sem lýsir sér 

í því að ósamræmi á milli aðgengis viðsemjenda að upplýsingum geti valdið óskilvirkri 

dreifingu auðlinda.  

 
200 Sama heimild. 
201 Sjá skilgreiningu á innlimun úthrifa í umfjöllun um greiðsluregluna í kafla 3.3.  
202 Sjá t.d. Ríóyfirlýsinguna um umhverfi og þróun, meginreglu 16. Þar segir: „National authorities should 
endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into 
account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public 
interest and without distorting international trade and investment.“ Rio Declaration on Environment and 
Development. 
203 Tilskipun 2014/49/ESB (óþýdd). Á ensku: Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the 
Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes. 
204 Frumvarp að tilskipun 2014/49/ESB, bls. 2. 
205 Góða umfjöllun um regluverk ESB á fjármálamörkuðum fyrir samþykkt reglugerðanna má finna í Action Plan 
on Building a Capital Markets Union. Þar er sérstaklega rætt um sjálfbærar fjárfestingar á fjármálamarkaði í kafla 
3.3, en eins og þar kemur fram voru aðgerðir á því sviði markaðsdrifnar árið 2015. Sú gerð sem kemst næst því 
að tengjast sjálfbærum fjárfestingum er e.t.v. (ESB) 2015/760 um evrópska langtímafjárfestingarsjóði. 
Reglugerðin þykir stuðla að sjálfbærum hagvexti en hvorki umhverfismál né sjálfbær fjármál eru nefnd í henni.  
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Lengi hefur verið litið á fullnægjandi upplýsingagjöf um verð og gæði vöru eða þjónustu 

sem nauðsynlegt skilyrði fyrir góðri virkni markaða. Á áttunda áratug síðustu aldar fóru 

hagfræðingar að líta á upplýsingaósamræmi sem markaðsbrest.206 Dæmi George A. Akerlof 

um sölu á notuðum bílum gefur innsýn í þetta fyrirbæri, sem hér er kallað upplýsingaósamræmi 

(e. information asymmetry). 207 Akerlof benti á hefðbundin bifreiðaviðskipti þar sem kaupandi 

og seljandi hafa misgóðar upplýsingar um eiginleika bíls. Seljandi veit hvort bíllinn hefur 

reynst vel í gegnum tíðina og hvort hann er í góðu standi en kaupandi hefur takmarkaða 

möguleika til að kynna sér eiginleika hans. Þar sem kaupandi getur ekki séð muninn á góðum 

og lélegum bíl með upplýsingunum sem hann hefur getur bílasali boðið lélegan bíl á sama 

söluverði og hann selur góða bíla. Kaupandi er þ.a.l. ekki tilbúinn að greiða söluvirði góðs bíls 

því að hann er ekki öruggur um að fá góðan bíl. Seljandinn er hins vegar ekki tilbúinn að láta 

góðan bíl frá sér fyrir minna en söluvirði hans og lætur kaupandann því fá lélegan bíl. Þannig 

er ekki lengur markaður fyrir góða notaða bíla og þeir hverfa af markaði. Afleiðingarnar eru 

þær að aðgangur neytenda að góðum bílum takmarkast og að seljendur geta ekki selt verðmæta 

bíla. Markaðsbresturinn sem af þessu leiðir réttlætir meðal annars lög og reglur um 

neytendavernd og upplýsingaskyldu seljenda enda er það, samkvæmt dæmi Akerlofs, í hag 

bæði seljenda og kaupenda að fyrir hendi séu áreiðanlegar upplýsingar um vöru og þjónustu. 

Þar sem útgefendur fjármálaafurða og fjármálaráðgjafar hafa töluvert betri yfirsýn yfir 

eiginleika undirliggjandi starfsemi afurða en mögulegir fjárfestar er upplýsingaósamræmi á 

fjármálamörkuðum verulegt þegar engar ráðstafanir eru gerðar.208 Fái fjárfestar ekki upplýs-

ingar um starfsemi afurðanna sem þeim bjóðast á markaði eru auknar líkur á því að þeir setji 

fjármagn í slæman eða vonlausan rekstur á kostnað fyrirtækja, sem eru betur til þess fallin að 

bæta samfélagið, eða sleppi því alfarið að fjárfesta. Þar sem upplýsingaósamræmi veldur því 

að auðlindir dreifast ekki á hagkvæman hátt í óregluvæddum fjármálaheimi liggur fyrir að 

upplýsingaósamræmi á fjármálamörkuðum er markaðsbrestur.  

Til að vega á móti þessum markaðsbresti hefur ESB lögfest umfangsmiklar reglur sem lúta 

að samræmingu upplýsingaskyldu sem þátttakendur á fjármálamarkaði þurfa að fylgja, meðal 

 
206 Sjá t.d. Joseph E. Stiglitz: „Information and Economic Analysis“; George A. Akerlof: „The Market for 
„lemons““. 
207 George A. Akerlof: „The Market for „lemons““, bls. 489–490. 
208 Niamh Moloney: EU Securities and Financial Markets Regulation, bls. 56.  
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annars í lýsingarreglugerðinni,209 UCITS IV,210 MiFID II211 o.fl.212 Með því að samræma 

upplýsingaskyldu í stað þess að láta aðildarríkjunum það eftir að ákveða sínar eigin reglur gerir 

sambandið fjárfestum kleift að bera saman sambærileg gögn þegar fjárfestingarákvarðanir eru 

teknar. Skyldur um birtingu upplýsinga eru síður gagnlegar fyrir fjárfesta, og um leið minna 

virði, þegar þær eru ekki samræmdar. Samræming á uppsetningu, efni og tungumáli upplýsinga 

auðveldar úrvinnslu gagna og minnkar kostnað fyrir fjárfesta. 

Upplýsingaósamræmi leiðir ekki undantekningarlaust til markaðsbrests. Skoða þarf hvaða 

upplýsingar um ræðir. Vitneskja útgefanda afurðar á því hvað starfsmenn undirliggjandi 

fyrirtækis fá í hádegismat eða hverjar pólitískar skoðanir stjórnenda þess eru þykir ekki til þess 

fallin að valda markaðsbresti þrátt fyrir að mögulegir fjárfestar hafi ekki aðgang að sömu 

upplýsingum enda þykja upplýsingarnar ekki koma hagkvæmni afurðarinnar við. Háttalag ESB 

fram að þessu hefur gefið til kynna að Sambandið telji upplýsingaósamræmi um sjálfbærni 

fjármálaafurðar almennt ekki koma hagkvæmni hennar við þannig að um markaðsbrest sé að 

ræða.213 Þrátt fyrir urmul af kröfum um birtingu upplýsinga fyrir útgefendur fjármálaafurða er 

hægara sagt en gert fyrir fjárfesta að nálgast upplýsingar um áhrif fjárfestinga á umhverfið eða 

um áhrif umhverfisins á fjárfestingar.  

Möguleg áhrif umhverfisins á fjárfestingar geta verið margs konar. Með hverju árinu sem 

líður verða náttúruhamfarir tíðari og um leið aukast líkurnar á að markaðsvirði fyrirtækja lækki 

vegna óvæntra atburða. Taumlausir skógareldar í Ástralíu 2019–2020 eru gott dæmi um það 

hvernig umhverfið getur haft áhrif á fjárfestingar. Ráðgjafarfyrirtækið SGS Economics mat 

tjón á atvinnurekstri vegna brunans í Sydney á um 1.113–4.635 millj. kr. dag hvern.214 Þótt hér 

sé ekki fullyrt að beint orsakasamhengi sé á milli hnatthlýnunar og skógareldanna í Ástralíu 

2019–2020 er það vísindalega viðurkennd staðreynd að loftslagsbreytingar auka hættu á 

skógareldum.215 Á meðal þeirra fjölmörgu umhverfisþátta sem geta haft áhrif á afkomu 

 
209 Sjá nmgr. 302. Um upplýsingaósamræmi er rætt í lið 3 í aðfaraorðum lýsingarreglugerðarinnar. 
210 Tilskipun 2009/65/EB um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) 
(endurútgefin) (hér eftir UCITS IV). 
211 Tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og 
tilskipun 2011/61/ESB (hér eftir MiFID II). 
212 Sjá t.d. umfjöllun í Lars Klöhn: „Preventing Excessive Retail Investor Trading under MiFID“, bls. 438; Niamh 
Moloney: EU Securities and Financial Markets Regulation, bls. 770. 
213 Undantekning frá þessu er tilskipun 2014/95/ESB um breytingu á tilskipun 2013/34/ESB að því er varðar 
birtingu tiltekinna stórra fyrirtækja og samstæðna á ófjárhagslegum upplýsingum og upplýsingum um 
fjölbreytileika, en tilskipunin inniheldur óskýrar kröfur um upplýsingar um ófjárhagsleg málefni og gildir um 
takmarkaðan hóp fyrirtækja. 
214 Tim McDonald: „Australia fires: The huge economic cost of Australia‘s bushfires“, http://www.bbc.co.uk. 
Andvirði 12–50 milljónir ástralska dollara miðað við almennt gengi 22. apríl 2020 (kr. 92,71 fyrir einn ástralskan 
dollara). Matið byggist á greiningu fyrirtækisins á efnahagslegum kostnaði tengdum náttúruhamförum.  
215 Amir AghaKouchak o.fl: „Global warming and changes in risk of concurrent climate extremes“. 
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fyrirtækja er hækkandi sjávarmál, yfirvofandi vatnsskortur og súrnun sjávar, hætta á 

fellibyljum, flóðum og uppskerubresti.216  

Af kenningunni um að einstaklingar og fyrirtæki ráðstafi takmörkuðum eignum sínum og 

fjármunum til að hámarka eigin hagsmuni, sbr. umfjöllun í kafla 5.2, má leiða að fjárfestar velji 

ekki viljandi fjárfestingar sem eru slæmar fyrir þá til lengri tíma. Geri þeir það má ætla að þá 

skorti upplýsingar um raunverulegt virði fjárfestingarinnar til lengri tíma. Þ.a.l. má leiða líkur 

að því að gagnsæi og aukið aðgengi að upplýsingum um sjálfbærni fjárfestinga auki 

langtímahugsun og stuðli að því að markaðsvirði fjárfestinga endurspegli raunverulegt virði 

þeirra. 

 

5.3.4 Innri markaðurinn og markaðsbrestur 

Undanfarin umfjöllun um markaðsbrest var almenns eðlis en hér verður litið til þess hvort 

sérstök sjónarmið gildi innan ESB um það hvenær markaðsbrestur er fyrir hendi. 

Samkvæmt áliti lögsögumanns (e. advocate general) dómstóls ESB í máli Brüstle er ESB 

ekki einungis markaður sem þarf að regluvæða heldur hefur Sambandið gildi sem láta þarf í 

ljós.217 Þetta endurspeglast í 3. mgr. 3. gr. SESB þar sem gerðar eru kröfur til þess hvernig innri 

markaðurinn á að vera. Á grundvelli þessa ákvæðis segja Friedl Weiss og Clemens Kaupa innri 

markaðinn vera hannaðan til að þjóna markmiðum samfélagsins.218 Af framangreindu má ef til 

vill leiða að skilningur ESB á því hvernig auðlindum er dreift með hagkvæmum hætti taki mið 

af gildum Sambandsins og kröfum þess til innri markaðarins.  

Meðal þess sem fram kemur í 3. mgr. 3. gr. SESB er að Sambandið eigi að vinna að 

sjálfbærri þróun Evrópu á grundvelli jafnvægis í hagvexti og verðlagi, afar samkeppnishæfu, 

félagslegu markaðshagkerfi, þar sem markmiðið er atvinna fyrir alla og félagslegar framfarir, 

ásamt öflugri umhverfisvernd og auknum umhverfisgæðum. Samkvæmt Weiss og Kaupa má 

túlka 3. mgr. 3. gr. SESB á þá leið að ESB ætlist til þess af innri markaðinum að hann geti stutt 

við efnahagslega þróun, félagslega þróun og umhverfisvernd.219 Hingað til hefur ESB ekki talið 

fjármálamarkað Sambandsins brjóta í bága við markmið 3. mgr. 3. gr. SESB þannig að tilefni 

sé til inngrips stjórnvalda í innri markaðinn. 

 
216 Sjá m.a. Dan R. Anderson: „The Critical Importance of Sustainability Risk Management“, bls. 68. 
217 ESD, álit C-34/10 ECLI:EU:C:2011:138 (Brüstle), 46. mgr. 
218 Friedl Weiss og Clemens Kaupa: European Union Internal Market Law, bls. 2. 
219 Sama heimild. 
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Þar til fjallað hefur verið efnislega um reglugerðirnar þrjár eru ekki forsendur til að meta 

hvaða hagfræðilegu sjónarmið búa þeim að baki. Hér verður umræða um markaðsbrest því lögð 

til hliðar en hún verður aftur tekin upp í kafla 8.4.2.  

 

5.4 Hagfræðileg áhrif á lagasetningaraðferðir umhverfisréttar 

Áður en sagt verður skilið við hagfræðilega umfjöllun í bili verður hér farið stuttlega yfir þau 

áhrif sem hagfræði hefur haft á lagasetningaraðferðir umhverfisréttar. Síðar í ritgerðinni verður 

fjallað um eðli reglugerðanna þriggja og meðal annars gerð greining á því hvaða 

lagasetningaraðferð Sambandið notar fyrir hverja þeirra.220 

Umhverfisréttur ESB byggist miklu leyti á reglum sem hér verða kallaðar boð- og 

bannreglur (e. command and control).221 Slíkar reglur tilheyra oft allsherjarrétti (t.d. 

stjórnsýslurétti) og binda borgarana og eftir atvikum stjórnvöld. Jafnframt bera stjórnvöld 

ábyrgð á að framfylgja slíkum reglum og hafa oft sérstök úrræði til þess að tryggja 

eftirfylgni.222 Dæmi um slíkar reglur innan umhverfisréttar eru reglur um starfsleyfisskyldu og 

reglur sem banna t.d. notkun og framleiðslu á tilteknum efnum. 

Hugmyndir um efnahagsleg stjórntæki á sviði umhverfismála, betur þekkt sem 

markaðsstjórntæki,223 komu á sjónarsviðið á tíunda áratug síðustu aldar samhliða gagnrýni á 

boð- og bannreglur.224 Helstu einkenni markaðsstjórntækja eru þau að tól markaðarins eru 

notuð til að skapa hvata sem örvar umhverfisvænni hegðun.225 Kolefnisskattar eru gott dæmi 

um þetta. Á meðan það kostar ekkert að menga er ekki ástæða til að fjárfesta í búnaði sem 

minnkar útblástur. Um leið og hvert tonn af koltvísýringi er skattlagt verður hins vegar til 

fjárhagslegur hvati til að takmarka losun. Skatturinn er markaðstól sem hefur í sjálfu sér ekki 

bein áhrif á umhverfið og fyrirtækjum er frjálst að halda starfsemi sinni óbreyttri. Hann hefur 

hins vegar fjárhagsleg áhrif og skapar þ.a.l. efnahagslegan hvata til þess að stunda 

umhverfisvænni starfshætti. Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir er dæmi um 

markaðsstjórntæki sem notað er innan umhverfisstefnu ESB. 

Ólíkt boð- og bannreglum, sem krefjast kostnaðarsams og oft óskilvirks eftirlits 

stjórnvalda, stuðla markaðsstjórntæki að því að markaðurinn finni sjálfur skilvirkustu leiðina 

 
220 Sjá kafla 8.2.4. 
221 Sjá t.d. Maria Lee: EU Environmental law, bls. 183; Suzanne Kingston, Veerle Heyvaert og Aleksandra 
Čavoški: European Environmental Law, bls. 130. 
222 Suzanne Kingston, Veerle Heyvaert og Aleksandra Čavoški: European Environmental Law, bls. 132. 
223 Sjá nmgr. 93. 
224 Sjá t.d. John S. Dryzek: „The Politics of the Earth: Environmental Discourses“, bls. 79–83; Julia Black: 
„Decentring Regulation“, bls. 106–111. 
225 Suzanne Kingston, Veerle Heyvaert og Aleksandra Čavoški: European Environmental Law, bls. 130. 
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til að minnka útblástur koltvísýrings. Boð- og bannreglur á borð við útblástursþak þvinga 

fyrirtæki til að standast ákveðnar kröfur en veitir þeim engan hvata til að ganga lengra. Hvatinn 

sem markaðsstjórntæki skapa er aftur á móti takmarkalaus. Markaðsstjórntæki eru hins vegar 

ekki fullkomin og hafa t.d. verið gagnrýnd fyrir að stuðla að ójöfnuði, vera ekki jafn skilvirk í 

framkvæmd og vonir stóðu til og krefjast jafn mikillar skriffinnsku og boð- og bannreglur.226 

Síðastliðinn áratug hefur ný lagasetningaraðferð rutt sér til rúms innan umhverfisréttar.227 

Aðferðin byggist á kenningum hagfræðinganna Richard Thaler og Cass Sunstein um hnik (e. 

nudge), sem vakið hafa athygli frá því að þeir settu fram kenningar sínar um fyrirbærið árið 

2008.228 Hnik eru afsprengi atferlishagfræðirannsókna sem hafa verið áberandi í hagfræðilegri 

umræðu síðan á áttunda áratuginum.229 Thaler og Sunstein skilgreina hnik sem framsetningu 

valmöguleika sem breytir hegðun fólks með fyrirsjáanlegum hætti án þess að útiloka kosti eða 

nota verulega fjárhagslega hvata.230 Gott dæmi um hnik er nýleg breyting á lögum nr. 16/1991 

um brottnám líffæra.231 Með því að áætla samþykki fyrir líffæragjöf í stað þess að líffæragjafi 

þurfi að veita samþykki er gert ráð fyrir að hlutfall þeirra stóraukist. Verið er að breyta hegðun 

fólks án þess að fækka valmöguleikum og án fjárhagslegra hvata. Ríki heims líta í auknum 

mæli til hnika og annarra atferlissjónarmiða í stefnumótun sinni og ESB fer ekki varhluta af 

þeirri þróun.232 Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnarinnar (e. Joint Research 

Centre) setti saman atferlisteymi árið 2016, sem hefur fengið nafnið Foresight and Behavioural 

Insights Unit og hefur þann tilgang að rannsaka atferli með það að marki að styðja við 

stefnumótun ESB.233 Hin nýja lagasetningaraðferð á sviði umhverfismála, sem við skulum 

kalla græn hnik (e. green nudges), byggist á notkun hnika til að gera atferli einkaaðila 

umhverfisvænna. Um notkun ESB á grænum hnikum má t.d. nefna einkunn fyrir orkunýtni 

sem kynnt var til sögunnar með tilskipun 2010/30/ESB, sem síðar var skipt út fyrir reglugerð 

 
226 Um ójöfnuð er fjallað í Jürgen Lefevere: „Greenhouse Gas Emission Allowance Trading in the EU“, bls. 169; 
um skilvirni í Richard Macrory: „Regulating in a Risky Environment“, bls. 622; um skriffinnsku í John S. Dryzek: 
„The Politics of the Earth: Environmental Discourses“, bls. 118–119. 
227 Í skýrslu OECD um samspil umhverfismála og atferlissjónarmiða eru 36 mismunandi dæmi um umhverfislög 
sem drifin eru af atferlissjónarmiðum. Dæmin eru flest frá árunum 2010–2016. Tackling Environmental Problems 
with the Help of Behavioural Insights, bls. 3. 
228 Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein: Nudge. 
229 Undirstöður atferlishagfræði eru t.d. Daniel Kahneman: Attention and effort, sem var gefin út árið 1973, og 
Amos Tversky og Daniel Kahneman: „Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases“, sem kom út ári 
seinna.  
230 Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein: Nudge, bls. 6. 
231 Lög nr. 58/2018 um breytingu á lögum um brottnám líffæra nr. 16/1991. 
232 Sem dæmi um að ríki veiti atferlissjónarmiðum vægi má nefna hið breska Behavioural Insights Team, hið 
bandaríska Social and Behavioural Sciences Team (leyst upp í janúar 2017) og hið danska Dansk Nudging 
Netværk. 
233 Behavioural Insights Applied to Policy, bls. 5. 
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(ESB) 2017/1369 um setningu ramma fyrir orkumerkingar. Hugmyndir um græn hnik eru ung 

vísindi og vægi þeirra kemur líklega til með að aukast með tímanum. 

Síðar í ritgerðinni, nánar tiltekið í kafla 8.2.4, verður litið til þess hvaða 

lagasetningaraðferðir voru lagðar til grundvallar í nýjum reglugerðum ESB á sviði sjálfbærra 

fjármála. Fyrst verður hins vegar að gera grein fyrir efni og eiginleikum reglugerðanna. 

 

6 Nýjar reglugerðir ESB á sviði sjálfbærra fjármála 
6.1 Inngangur 

Fjallað verður um þrjár nýjar reglugerðir á sviði sjálfbærra fjármála í þessum kafla. Í fyrsta lagi 

reglugerð um stofnun aðgerðaramma til að auðvelda sjálfbærar fjárfestingar og um breytingu 

á reglugerð (ESB) 2019/2088. Reglugerðin kemur til með að setja upp flokkunarkerfi sem 

byggist á sérstökum skilyrðum og gerir það kleift að ákvarða hvaða efnahagslega starfsemi er 

umhverfissjálfbær og hver ekki. Erlendis hefur orðasambandið Taxonomy Regulation náð 

fótfestu í almennri orðræðu en hér verður talað um flokkunarreglugerð ESB eða 

flokkunarreglugerðina.234 Hafa verður í huga við lestur ritgerðarinnar að flokkunarreglugerðin 

hefur ekki verið birt í stjórnartíðindum ESB og endanleg útgáfa hennar því ekki fyrir hendi. 

Þegar vísað er til flokkunarreglugerðarinnar og ákvæða hennar í þessari ritgerð er verið að vísa 

til samþykkis ráðsins frá 15. apríl 2020.235 Í öðru lagi reglugerð (ESB) 2019/2088 um 

upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu. Þar krefur Sambandið 

stofnanafjárfesta og eignastýringaraðila um að veita upplýsingar um hvernig þeir samþætta 

UFS-þætti við fjárfestingarákvarðanir sínar og fjármálaráðgjöf. Til einföldunar verður fram-

vegis vísað til gerðarinnar undir heitinu upplýsingagjafarreglugerð ESB eða upplýsinga-

gjafarreglugerðin. Í þriðja lagi reglugerð (ESB) 2019/2089 um breytingu á reglugerð (ESB) 

2016/1011 að því er varðar viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga, viðmiðanir 

ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningum og upplýsingagjöf um sjálfbærni fyrir viðmiðanir. 

Í síðastnefndu reglugerðinni eru settar upp tvær nýjar og umhverfismiðaðar viðmiðanir sem 

hjálpa fjárfestum meðal annars að mæla frammistöðu fjármálaafurða. Hér eftir verður vísað til 

viðmiðanareglugerðar ESB eða viðmiðanareglugerðarinnar. 

 
234 Bein þýðing hugtaksins væri flokkunarfræðireglugerð en sú þýðing er ekki jafn lýsandi og sú sem varð fyrir 
valinu, ásamt því að vera fagurfræðilega síðri að mati höfundar. 
235 Position of the Council at first reading with a view to the adoption of regulation of the European Parliament 
and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending 
Regulation (EU) 2019/2088 – Adopted by the Council on 15 April 2020. Sjá fyrirvara í inngangi. 
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Lagasetningarmeðferð upplýsingagjafarreglugerðarinnar og viðmiðanareglugerðarinnar 

var hnökralaus. Evrópuþingið og ráðið náðu pólitísku samkomulagi snemma í báðum tilvikum 

og reglugerðirnar voru undirritaðar 27. nóvember 2019.236 Flokkunarreglugerðin var umdeild-

ari og staða kjarnorku í flokkunarkerfinu varð að bitbeini milli tveggja fylkinga sem skipuðu 

sér með eða á móti.237 Fylkingarnar náðu málamiðlun 16. desember 2019 og ráðið gaf áðurnefnt 

samþykki fjórum mánuðum síðar.238 Eins og sagði í inngangi verður reglugerðin birt þegar 

Evrópuþingið gefur sitt samþykki eftir aðra umræðu. 

Kaflinn skiptist í fimm undirkafla. Fyrst verður fjallað um lögmætisregluna og þá lagastoð 

sem reglugerðirnar byggjast á. Þá verður litið til tilgangs og markmiða reglugerðanna og loks 

verður efni hverrar reglugerðar fyrir sig skoðað. 

 

6.2 Lagaheimild reglugerðanna 

6.2.1 Inngangur 

Reglugerðirnar þrjár eiga það sameiginlegt að sækja stoð í 114. gr. SSESB. Hér verður fjallað 

almennt um lagaheimild reglugerðanna og tengingu hennar við 1. mgr. 192. gr. SSESB. 

Evrópuþingið, ráðið og framkvæmdastjórnin fara í sameiningu með almennt löggjafarvald 

ESB, sbr. 294. gr. SSESB, og ber að virða grunnreglur stjórnskipunar Sambandsins, þar á 

meðal lögmætisregluna í 2. mgr. 5. gr. SESB. Í Evrópurétti skiptist lögmætisreglan í tvo 

aðskilda en nátengda þætti sem báðir hafa umfangsmikil áhrif á virkni Sambandsins. Annars 

vegar meginregluna um veittar valdheimildir sem hefur í för með sér að Sambandinu er aðeins 

heimilt að beita kröftum sínum á þeim málefnasviðum sem því hefur verið úthlutað af 

aðildarríkjunum.239 Hins vegar felur lögmætisreglan í sér regluna um að réttargerðir skuli 

byggjast á gildri lagaheimild úr stofnsáttmálum ESB.240  

 
236 Capital Markets Union: Council adopts legislative reforms. 
237 Mahreen Khan: „Nuclear power toxifies EU sustainable finance debate“, https://www.ft.com. Bretland, Frakk-
land, Tékkland, Ungverjaland, Pólland, Slóvakía, Rúmenía, Búlgaría og Slóvenía kröfðust þess að fjárfestingar í 
kjarnorku gætu flokkast undir grænar fjárfestingar. Önnur ríki, með Austurríki, Lúxemborg og Þýskaland í broddi 
fylkingar, settu sig upp á móti því. 
238 Press release. Sustainable finance: EU reaches political agreement on a unified EU classification system, 
bls. 2. 
239 Málefnasviðum Sambandsins er skipt í nokkra flokka eftir valdheimildum. Fyrst ber að geta óskiptra vald-
heimilda sem taldar eru upp í 1. mgr. 3. gr. SSESB. Á sviðunum sem þar má finna, til að mynda á sviði tolla-
bandalags og sameiginlegrar viðskiptastefnu, hafa aðildarríkin alfarið afsalað sér þeim rétti að taka bindandi 
ákvarðanir til ESB. Þá eru svið sem falla undir sameiginlegar valdheimildir skráðar í 2. mgr. 4. gr. SSESB. 
Sambandið og aðildarríkin bera valdheimildir á þessum sviðum í sameiningu, þó með þeirri takmörkun að aðildar-
ríkjunum er einungis heimilt að beita lagasetningarvaldi sínu á sviðinu að því marki sem Sambandið hefur ekki 
gert það. Umhverfismál og innri markaðurinn eru á meðal hinna sameiginlegu valdheimilda. Að lokum má geta 
þeirra sviða sem nefnd eru í 6. gr. SSESB og falla undir stuðningsvald, en þar getur ESB einungis aðhafst með 
því að styðja, samræma og styrkja aðgerðir aðildarríkjanna. 
240 2. mgr. 5. gr. SESB. 
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Dómstóll ESB hefur lagt fram tvö meginskilyrði fyrir vali á lagastoð. Valið þarf annars 

vegar að grundvallast á hlutlægum sjónarmiðum sem má bera undir dómstóla. Hins vegar skal 

velja þá lagastoð sem megintilgangur gerðarinnar krefst, ekki aukamarkmið hennar.241 Við mat 

á því hvaða tilgangur eða málefnasvið eru ráðandi er jafnan talað um að finna þurfi hvar 

þyngdarmiðja gerðarinnar liggur.242 Löggjafanum ber þannig að byggja réttargerð á 114. gr. 

SSESB ef samræming innri markaðarins er þyngdarmiðja hennar, jafnvel þó að einnig sé stefnt 

að umhverfisvernd með gerðinni. 

Almennt er miðað við að hver réttargerð byggist á einni lagastoð en það er ekki algilt. Um 

tvöfalda lagastoð verður rætt í kafla 6.2.3.  

 

6.2.2 Lagastoð 114. gr. SSESB 

Á grundvelli 114. gr. SSESB er Evrópusambandinu heimilt að taka upp gerðir í þeim tilgangi 

að samræma landslög aðildarríkjanna, svo lengi sem það stuðlar að þeim markmiðum sem finna 

má í 26. gr. sáttmálans um að tryggja virkni innri markaðarins.  

Gildissvið 114. gr. er vítt, eins og kom bersýnilega í ljós í máli Spánar gegn framkvæmda-

stjórninni243 þar sem dómstóll ESB komst að þeirri niðurstöðu að löggjafi ESB gæti notað 

samræmingarvald sitt með fyrirbyggjandi hætti til að koma í veg fyrir fyrirsjáanlegar viðskipta-

hindranir eða mögulega uppskiptingu innri markaðarins. Valdið til að byggja á 114. gr. SSESB 

er þó ekki ótakmarkað. Í málinu Þýskaland gegn Evrópuþinginu og ráðinu,244 betur þekkt sem 

markaðssetning tóbaks I, setti dómstóll ESB þrjár stjórnskipulegar takmarkanir fyrir notkun á 

greininni sem lagastoð. Í fyrsta lagi þarf raunveruleg samræming landslaga að eiga sér stað.245 

Í öðru lagi getur smávægilegt misræmi í landslögum aðildarríkjanna ekki réttlætt samræmingu 

á grundvelli greinarinnar, misræmið verður að leiða til eða vera líklegt til að leiða til 

viðskiptahindrana eða merkjanlegrar röskunar á samkeppni.246 Loks verður hin nýja réttargerð 

að vera til þess fallin að girða fyrir viðskiptahindranir og samkeppnisröskun.247 

 
241 Sjá t.d. EBD, mál 336/00 ECLI:EU:C:2002:509 (Huber), 35.–36. mgr. 
242 Sjá EBD, mál C-178/03 ECLI:EU:C:2006:4 (Framkvæmdastjórnin gegn Evrópuþinginu og ráðinu), 42. mgr. 
Þar segir: „If examination of a Community measure reveals that it pursues a twofold purpose or that it has a 
twofold component and if one of those is identifiable as the main or predominant purpose or component, whereas 
the other is merely incidental, the act must be based on a single legal basis, namely that required by the main or 
predominant purpose or component“ (leturbreyting höfundar). Orðið þyngdarmiðja er þýðing á enska hugtakinu 
centre of gravity, sem hefur náð fótfestu, sbr. Jan H. Jans og Hans H.B. Vedder: European Environmental Law, 
bls. 77; David Langlet og Said Mahmoudi: EU Environmental Law and Policy, bls. 97. 
243 EBD, mál C-350/92 ECLI:EU:C:1995:237 (Spánn gegn ráðinu). 
244 EBD, mál C-376/98 ECLI:EU:C:2000:544 (Markaðssetning tóbaks I). 
245 Markaðssetning tóbaks I, 44. mgr. 
246 Markaðssetning tóbaks I, 86. mgr. 
247 Markaðssetning tóbaks I, 95. mgr. 
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6.2.3 Samspil 114. gr. og 1. mgr. 192. gr. SSESB 

Málefni innri markaðarins og umhverfismál eiga oft samleið, eins og raun ber vitni í 

reglugerðunum sem þessi ritgerð fjallar um, og dómaframkvæmd dómstóls ESB um þetta 

samband er rík.  

Dómstóll ESB gaf leiðbeiningar um hvað skyldi gera þegar markmið réttargerðar væru 

margvísleg og fleiri en ein lagastoð kæmi til greina í málinu framkvæmdastjórnin gegn 

Evrópuþinginu og ráðinu. Eins og áður segir er almennt miðað við þyngdarmiðju réttargerðar 

við mat á því hvaða lagastoð á við hverju sinni og samkvæmt dóminum er meginreglan sú að 

nota skuli eina lagastoð. Þegar réttargerð er tvíþætt (e. has a twofold component) eða hefur 

fleiri en einn tilgang og annar þátturinn eða tilgangurinn er ráðandi en hinn er tilfallandi verður 

að byggja gerðina á þeirri lagaheimild sem á við um fyrrnefnda þáttinn eða tilganginn.248 Hins 

vegar verður að gera undantekningu frá meginreglunni þegar ógerlegt er að aðskilja einn 

tilgang frá öðrum eða þegar þættir gerðarinnar eru óaðskiljanlegir, án þess að annar þeirra sé 

tilfallandi og tengist hinum óbeint.249 Við mat á því hvort þættir (e. components) réttargerðar 

eru óaðskiljanlegir má líta til bæði þeirra markmiða sem höfundar hennar sóttust eftir og efnis 

gerðarinnar.250 

Dómstóll ESB fjallaði um heimild löggjafa ESB til að nota 114. gr. SSESB sem lagaheimild 

fyrir réttargerð þegar önnur sjónarmið en innri markaðurinn hefðu afgerandi áhrif á gerðina í 

málinu Þýskaland gegn Evrópuþinginu og ráðinu, betur þekkt sem markaðssetning tóbaks 

II.251 Málsaðilar deildu um hvort 114. gr. SSESB væri rétt lagastoð fyrir tilskipun 2003/33/EB 

um samræmingu laga og stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna varðandi auglýsingu 

tóbaksvarna og kostun í tengslum við þær. Dómstóll ESB taldi fyrst upp skilyrði fyrir notkun 

114. gr., sem voru rakin í umfjöllun um markaðssetningu tóbaks I í kafla 6.2.2, þ.e. að 

ósamræmi í landslögum leiddi til eða væri líklegt til að leiða til tálmunar á fjórfrelsinu og hefði 

þar með áhrif á innri markaðinn. Því næst sagði dómurinn að löggjafi ESB hefði heimild til að 

beita 114. gr. SSESB sem lagastoð þegar þessi skilyrði væru fyrir hendi, jafnvel þótt 

 
248 Framkvæmdastjórnin gegn Evrópuþinginu og ráðinu, 42. mgr. 
249 Huber, 43. mgr. og framkvæmdastjórnin gegn Evrópuþinginu og ráðinu, 43. mgr. Í síðarnefnda málinu segir: 
„Exceptionally, if on the other hand it is established that the act simultaneously pursues a number of objectives or 
has several components that are indissociably linked, without one being secondary and indirect in relation to the 
other, such an act will have to be founded on the various corresponding legal bases ...“. 
250 Framkvæmdastjórnin gegn Evrópuþinginu og ráðinu, 56. mgr. Þar segir: „... it must be concluded that the 
contested regulation includes, as regards both the aims pursued by its authors and its content, two indissociably 
linked components ...“ (leturbreyting höfundar). 
251 EBD, mál C-380/03 ECLI:EU:C:2006:772 (Markaðssetning Tóbaks II). 
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lýðheilsusjónarmið hefðu haft afgerandi áhrif á þær ákvarðanir sem teknar voru.252 Ómögulegt 

var að nota lagaheimildirnar saman vegna ákvæðis c-liðar 4. mgr. 152. gr. EB-sáttmálans, sem 

útilokaði sérstaklega samræmingu laga á sviði lýðheilsu.253 Séu skilyrði markaðssetningar 

tóbaks I fyrir hendi er Sambandinu þannig heimilt að nota lagaheimild 114. gr. þó að 

umhverfismál hafi haft afgerandi áhrif á þær ákvarðanir sem voru teknar.  

Notkun tvöfaldrar lagastoðar heyrir til undantekninga.254 Heimildin til að byggja réttargerð 

á tveimur lagaheimildum er bundin því skilyrði að legasetningarmeðferð þeirra sé ekki 

ósamrýmanleg og þ.a.l. kom tvöföld lagastoð á grundvelli 114. og 1. mgr. 192. gr. ekki til 

greina fyrir samþykkt Maastricht-sáttmálans, en þá var krafan um að einróma samþykki þyrfti 

vegna gerða sem byggðu á umhverfiskafla SSESB afnumin.255 Samkvæmt Nicolas de Sadeleer 

má draga lærdóm af dómum dómstóls ESB í svokölluðu Titanium dioxide-máli256 og 

Framkvæmdastjórnin gegn ráðinu.257 Hann bar niðurstöður dómana saman og sagði þær annars 

vegar sýna að gerðir sem hefðu bein áhrif á innri markaðinn ætti að byggja á 114. gr. SSESB 

og hins vegar að gerðir sem hafa öfluga umhverfisvernd að markmiði, og samræming innri 

markaðarins væri tilfallandi, skyldi byggja á 1. mgr. 192. gr. SSESB.258 

Með Maastricht-sáttmálanum varð lagasetningarmeðferð innri markaðarins og 

umhverfismála samrýmanleg. Lagaheimildirnar tvær hafa, aftur á móti, ósamrýmanleg 

verndarákvæði (e. safeguard clause), sem takmarkar heimildir löggjafa ESB til að nota 

tvöfalda lagastoð.259 

Þar sem bæði umhverfismál og málefni innri markaðarins falla undir sameiginlegar 

valdheimildir ESB og aðildarríkjanna er aðildarríkjunum einungis heimilt að grípa til aðgerða 

á sviðum sem ESB gerir það ekki.260 SSESB heimilar undantekningar frá þessari reglu í 

svokölluðum verndarákvæðum, sem meðal annars má finna í 4. og 5. mgr. 114. gr. og 193. gr. 

SSESB. Samkvæmt þessum ákvæðum er aðildarríkjunum heimilt að viðhalda eða innleiða 

strangari umhverfisverndarreglur að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.  

Samkvæmt 193. gr. SSESB geta einstök aðildarríki viðhaldið eða gert strangari 

verndarráðstafanir en eru í gerðum ESB, svo lengi sem slíkar ráðstafanir samrýmast sáttmálum 

 
252 Markaðssetning Tóbaks II, 36.–39. mgr. Dómurinn vísar þar til fjölmargra dóma og byggir niðurstöðu sína á 
þeim.  
253 Markaðssetning Tóbaks II, 24. mgr. 
254 EBD, mál C-411/06 ECLI:EU:C:2009:518 (Framkvæmdastjórnin gegn Evrópuþinginu og ráðinu), 47. mgr. 
255 Framkvæmdastjórnin gegn Evrópuþinginu og ráðinu, 59. mgr. 
256 EBD, mál C-300/89 ECLI:EU:C:1991:244 (Titanium dioxide). 
257 EBD, mál C-155/91 ECLI:EU:C:1993:98 (Framkvæmdastjórnin gegn ráðinu). 
258 Nicolas de Sadeleer: „Environmental Governance and the Legal Bases Conundrum“, bls. 10–11. 
259 Jan H. Jans og Hans H.B. Vedder: European Environmental Law, bls. 78. 
260 Sjá nmgr. 239. 
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ESB og þær eru tilkynntar framkvæmdastjórninni. Dómstóll ESB hefur jafnan túlkað 

tilskipanir á sviði umhverfismála þannig að þær feli í sér lágmarkssamræmingu og að 

aðildarríkjunum sé að meginstefnu til frjálst að setja strangari reglur ef skilyrðin tvö eru 

uppfyllt. Reglur ESB á sviði umhverfismála þjóna ekki þeim tilgangi að tryggja fullkomna 

samræmingu, sbr. dóm dómstólsins í máli Fornasar o.fl,261 þar sem vísað var til 

meginreglunnar um öfluga umhverfisvernd að teknu tilliti til margbreytilegra aðstæðna á 

mismunandi svæðum Sambandsins.262 Svipaða sögu er að segja í Deponiezweckverband 

Eiterköpfe263 og Azienda Agro-Zootecnica Franchini,264 en í síðarnefnda dóminum taldi 

dómstóllinn 193. gr. heimila ítalskar verndaraðgerðir jafnvel þótt farist hefði fyrir að tilkynna 

framkvæmdastjórninni um þær fyrirfram.265 Af dómaframkvæmd og orðalagi ákvæðisins má 

ráða að heimildir aðildarríkja til að gera sérstakar verndarráðstafanir í samræmi við 193. gr. 

SSESB séu rúmar. 

Skilyrði verndarákvæða 4. og 5. mgr. 114. gr. SSESB eru strangari. Samkvæmt 4. mgr. 

114. gr. er aðildarríkjum heimilt að viðhalda innlendum ákvæðum þrátt fyrir samræmingu ESB 

ef þau álíta það óhjákvæmilegt vegna sjónarmiða um umhverfisvernd, aðbúnað á vinnustað eða 

vegna þeirra grundvallarþarfa sem um getur í 36. gr. sáttmálans.266 Aðildarríkin þurfa að 

tilkynna framkvæmdastjórninni um slík ákvæði og rökstyðja nauðsyn þess að viðhalda þeim.  

Vilji aðildarríki samþykkja nýjar reglur á sviði sem þegar hefur verið samræmt á grundvelli 

114. gr. SSESB verða þau samkvæmt 5. mgr. 114. gr. SSESB annars vegar að sýna fram á 

með nýjum vísindalegum gögnum að reglurnar séu nauðsynlegar. Hins vegar verður 

aðildarríkið að færa sönnur á að það sé eina ríkið sem glímir við vandamálið sem 

verndarráðstöfunin á að leysa. Ákvæði sem aðildarríki hyggst viðhalda eða samþykkja verður 

að uppfylla kröfur 6.–9. mgr. 114. gr. SSESB, sem hefur meðal annars í för með sér sex mánaða 

frest fyrir framkvæmdastjórnina til að samþykkja eða hafna slíkum ráðstöfunum, með 

möguleika á að framlengja frestinn um sex mánuði til viðbótar.267  

Muninn á heimildum aðildarríkja til að gera verndarráðstafanir má rekja til þess tilgangs 

og þeirra hugmynda sem búa að baki hvorri lagastoð fyrir sig. Ákvæði 1. mgr. 192. gr. SSESB 

gerir Sambandinu kleift að grípa til aðgerða til að ná markmiðum 191. gr., sem fjallað er um í 

 
261 ESD, mál C-318/98 ECLI:EU:C:2000:337 (Fornasar o.fl.). 
262 Fornasar o.fl., 46. mgr. 
263 EBD, mál C-6/03 ECLI:EU:C:2005:222 (Deponiezweckverband Eiterköpfe). 
264 ESD, mál C-2/10 ECLI:EU:C:2011:502 (Azienda Agro-Zootecnica Franchini). 
265 Azienda Agro-Zootecnica Franchini, 53. mgr.  
266 Þ.e. almenns siðferðis, allsherjarreglu, almannaöryggis, verndar lífs og heilsu manna eða dýra eða 
gróðurverndar, verndar þjóðarverðmæta eða verndar eignarréttinda á sviði iðnaðar og viðskipta. 
267 6. mgr. 114. gr. SSESB. 
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kafla 3.2. Heimild aðildarríkjanna til að gera ríkari kröfur samræmist markmiðum 

umhverfisstefnu ESB vel. Aftur á móti samræmist það tilgangi 114. gr. illa að aðildarríkin 

samþykki misstrangar kröfur, þar sem tilgangur greinarinnar er að samræma lög 

aðildarríkjanna.  

Svo beita megi tvöfaldri lagastoð verður að taka tillit til hinna ósamrýmanlegu 

verndarákvæða. Vandamálið var leyst með ákveðnum hætti í reglugerð (EB) 842/2006, 

tilskipun 2006/66/EB og tilskipun 2009/28/EB, sem allar byggja bæði á 114. og 1. mgr. 192. 

gr. SSESB.268 Gerðirnar tiltaka hvers kyns skilyrði gilda um verndarráðstafanir á grundvelli 

hvers ákvæðis fyrir sig. Sem dæmi má nefna 14. gr. reglugerðar (EB) 842/2006, en samkvæmt 

henni geta aðildarríkin viðhaldið eða innleitt strangari verndarráðstafanir í samræmi við 

málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 114. gr. sáttmálans í tengslum við ákvæði 7., 8. og 9. 

gr. reglugerðarinnar. Skilyrði 193. gr. gilda um önnur ákvæði hennar.269 

 

6.2.4 Niðurlagsorð um lagaheimild reglugerðanna 

Flokkunarreglugerðin, upplýsingagjafarreglugerðin og viðmiðanareglugerðin hafa tengingu 

við umhverfisrétt. Tengslin virðast sterk við fyrstu sýn og það vekur upp spurningar um hvort 

rétt hafi verið staðið að vali á lagaheimild reglugerðanna. Þessi atriði verða aftur tekin upp í 

kafla 8.3 þegar rýnt hefur verið í tilgang, takmark og markmið reglnanna, efni þeirra og 

raunveruleg tengsl við umhverfisstefnu ESB.  

 

6.3 Tilgangur og markmið reglugerðanna 

6.3.1 Inngangur 

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar eru þess eðlis að óhjákvæmilegt er að vísa reglulega 

til markmiða og tilgangs reglugerðanna þriggja. Hér verður fjallað um þessi atriði með 

skipulögðum hætti svo að auðvelda megi lestur og koma í veg fyrir óþarfa endurtekningar.  

Fyrst verður fjallað um tilgang sjálfbærra fjármála innan ESB. Því næst um tilgang þeirra 

aðgerða sem reglugerðirnar eru hluti af og þau almennu markmið sem liggja þar að baki. Þá 

verður farið yfir sértæk markmið hverrar reglugerðar fyrir sig og loks markmið sérhverrar 

 
268 Reglugerð (EB) 842/2006 um tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir; tilskipun 2006/66/EB um rafhlöður 
og rafgeyma og notaðar rafhlöður og rafgeyma; tilskipun 2009/28/EB um að auka notkun orku frá 
endurnýjanlegum orkugjöfum. 
269 Rétt er að taka fram að reglugerð (EB) 842/2006 er ekki lengur í gildi. Hún var felld niður með reglugerð 
(ESB) 517/2014 sem er efnislega sambærileg. Athygli vekur að nýja reglugerðin byggir einungis á lagastoð 1. 
mgr. 192. gr. SSESB, þó ákvæði sem samsvara 7., 8. og 9. gr. gömlu reglugerðarinnar séu enn til staðar. 
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reglugerðar samkvæmt aðfaraorðum þeirra. Nánari skýringar á flokkunum fjórum er að finna í 

umfjöllun um hvern þeirra síðar í kaflanum. 

 

6.3.2 Tilgangur sjálfbærra fjármála innan ESB 

Áður en tilgangur og markmið reglugerðanna eru skoðuð er rétt að staldra stuttlega við 

aðgerðaáætlun framkvæmdastjórnarinnar um samband fjármagnsmarkaða frá árinu 2015 þar 

sem hugmyndir um sjálfbæra fjármögnun einkaaðila komu fyrst fram innan ESB.270 Þar segir 

frá nýtilkominni markaðsdrifinni uppbyggingu sjálfbærra fjármálamarkaða. 

Framkvæmdastjórnin kveðst ætla að meta og styðja þessa þróun enda geti sjálfbær fjármál átt 

þátt í því að Sambandið standi við markmið sín fyrir árið 2030 á sviði loftslags- og orkumála, 

og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.271 Áætlunin var birt nokkrum mánuðum áður en 

Sambandið undirritaði Parísarsamninginn og var uppfærð skömmu eftir undirritun hans.272 

Afstaða ESB gagnvart sjálfbærum fjármálum skerptist á þessum tíma og í hinni uppfærðu 

áætlun segir að framkvæmdastjórnin muni styðja við sjálfbærar einkafjárfestingar með 

aðgerðum og stofna sérfræðingahóp um málefnið. Úrræðin voru hluti af breytingum í þágu 

sjálfbærra fjármála sem talin voru nauðsynleg svo að Sambandið gæti staðið við eigin loftslags- 

og umhverfismarkmið og alþjóðlegar skuldbindingar, meðal annars Parísarsamninginn.273  

Af framangreindu má ráða að ástæða þess að ESB ákvað að grípa til aðgerða á sviði 

sjálfbærra fjármála innan ESB sé öðru fremur að Sambandið geti staðið við markmið sín og 

alþjóðlegar skuldbindingar á sviði loftslags- og umhverfismála.  

 

6.3.3 Tilgangur og almenn markmið aðgerða ESB á sviði sjálfbærra fjármála 

Hér verður gerð tilraun til að festa fingur á tilgang reglugerðanna. Um leið verður litið til þeirra 

almennu markmiða sem stuðla að þessum tilgangi. Líkt og fjallað var um í kafla 4.3.4 eru 

reglugerðirnar þrjár afsprengi aðgerðaáætlunar sem grundvallast á tilmælum sérfræðingahóps 

um sjálfbær fjármál. Lesa má um ástæður þess að hópurinn var settur á laggirnar í ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar um stofnun sérfræðingahóps um sjálfbær fjármál frá október 

 
270 Sjá umfjöllun í kafla 4.3.4. 
271 Action Plan on Building a Capital Markets, bls. 17. Markmiðin eru talin upp í European Council (23 and 24 
October 2014) – Conclusions. 
272 Capital Markets Union – Accelerating Reform. 
273 Sama heimild, bls. 5. Þar segir m.a. á ensku: „Reforms for sustainable finance are necessary to support 
investment in clean technologies and their deployment, ensure that the financial system can finance growth in a 
sustainable manner over the long term, and contribute to the creation of a lowcarbon, climate resilient economy. 
Such reforms are essential to meet our climate and environment objectives and international commitments 
including the delivery of the EU's commitments under the Paris Agreement on climate change and the objectives 
of the 2015 Circular Economy package“ (leturbreyting höfundar). 
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2016.274 Ákvörðunin er góður byrjunarreitur til að meta tilgang og almenn markmið 

reglugerðanna enda er hún fyrsta áþreifanlega skrefið í atburðarásinni sem endaði með 

samþykkt þeirra. 

Ástæður aðgerðanna eru marglaga og einfaldast er að hugsa sér pýramída þar sem 

tilgangurinn er efst og er studdur af markmiðum sem styðjast við enn önnur markmið (sjá mynd 

1 í viðauka). Sértæk markmið reglugerðanna þriggja mynda fyrsta þrep pýramídans, eins og 

fjallað verður um í næsta undirkafla. Augljósasta markmið aðgerðanna og annað þrep 

pýramídans er að stuðla að sjálfbærum fjármálum innan ESB, sbr. lið 3 í aðfaraorðum 

ákvörðunarinnar.275 Umbætur í þágu sjálfbærra fjármála eru svo, samkvæmt lið 2 í 

aðfaraorðunum, nauðsynlegar fyrir þriðja þrepið um að styðja við fjárfestingar í 

umhverfisvænni tækni, tryggja að fjármálakerfið geti vaxið með sjálfbærum hætti til lengri 

tíma og stuðla að uppbyggingu hringlaga lágkolefnishagkerfis276 með viðnámi gegn 

loftslagsbreytingum.277 Þessar breytingar, sem eru til þess fallnar að laga fjármálakerfið betur 

að stefnum ESB í tengslum við sjálfbæran vöxt og fjárfestingar, eru mikilvægur þáttur í fjórða 

og síðasta þrepinu, þ.e. að Sambandið geti staðið við skuldbindingar sínar í tengslum við 

Parísarsamninginn, sérstaklega í tengslum við c-lið 1. mgr. 2. gr. samningsins um að gera 

fjármagnsflæði samrýmanlegt við ferli í átt að lítilli losun gróðurhúsalofttegunda og þróun 

viðnáms gegn loftslagsbreytingum, með hliðsjón af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og 

mikilvægi sjálfbærra fjárfestinga til að viðhalda samkeppnishæfi ESB.278  

Efsta þrepinu er skipt í tvo aðgreinda þætti í þessari ritgerð. Annars vegar takmarkið um að 

samræma fjármagnsflæði við ferli í átt að lítilli losun gróðurhúsalofttegunda og þróun viðnáms 

gegn loftslagsbreytingum og hins vegar tilganginn sem er að standa við skuldbindingar 

Sambandsins í tengslum við c-lið 1. mgr. 2. gr. Parísarsamningsins.279 Í ritgerð þessari eru 

margar vísanir í takmarkið og það verður hér eftir kallað fjármagnsflæðitakmarkið eða 

 
274 Ákvörðun um stofnun sérfræðingahóps um sjálfbær fjármál. Sjá nmgr. 176. 
275 Sama heimild, liður 3 í aðfaraorðum. 
276 Þegar orðið kolefnis- er notað sem fyrri liður samsettra orða í þessari ritgerð er átt við koltvísýring. 
277 Orðalag liðarins gæti valdið misskilningi. Af því mætti lesa að sjálfbær fjármál væru nauðsynleg fyrir mark-
miðið um samband fjármálamarkaða þar sem vísað er til orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar um aukinn hraða 
breytinga í átt að sambandi fjármálamarkaða (Capital Markets Union – Accelerating Reform). Við lestur orð-
sendingarinnar er hins vegar ljóst að þar er rætt um nauðsyn sjálfbærra fjármála í því skyni að uppfylla skuldbind-
ingar ESB samkvæmt Parísarsamningnum og ná markmiðum um hringlaga hagkerfi innan ESB. 
278 Ákvörðun um stofnun sérfræðingahóps um sjálfbær fjármál, liður 1 í aðfaraorðum. 
279 Munurinn á tilgangi og takmarki er ekki augljós en þó mikilvægur. Samkvæmt íslenskri orðabók er takmark 
mark, mið, eitthvað til að keppa að og tilgangur það sem ætlast er fyrir með einhverju, stefnumark, ætlun, mark-
mið. Hér er litið á takmark sem hina eftirsóttu niðurstöðu og tilgang sem ástæðu þess að stefnt er að hinni eftirsóttu 
niðurstöðu.  
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takmarkið um fjármagnsflæði. Önnur þrep pýramídans eru í þágu takmarksins um 

fjármagnsflæði til þess að uppfylla tilgang aðgerðanna.  

Opinber markmið aðgerðaáætlunar ESB um fjármögnun sjálfbærs vaxtar eru að (i) beina 

flæði fjármuna til sjálfbærra fjárfestinga með það að markmiði að ná sjálfbærum hagvexti fyrir 

alla, (ii) hafa stjórn á fjárhagslegri áhættu sem leiðir af loftslagsbreytingum, eyðingu auðlinda, 

hnignun umhverfisins og félagslegum vandamálum og (iii) stuðla að gagnsæi og 

langtímahugsun í fjármála- og atvinnustarfsemi.280 Markmið aðgerðaáætlunarinnar eru í 

samræmi við markmiðapýramídann.  

 

6.3.4 Sértæk markmið hverrar reglugerðar 

Sökum þess hve mikið ósamræmi er á milli umfjöllunar um markmið hverrar reglugerðar fyrir 

sig í grundvallarskjölum þeirra og aðfaraorðum verður fjallað um þessi atriði í tveimur 

aðskildum undirköflum. Hér verður litið til grundvallarskjalanna og farið yfir þær ástæður sem 

lágu upprunalega að baki hverri reglugerð.  

Markmið flokkunarreglugerðarinnar var fyrst og fremst að færa fjármagn til handa sjálf-

bærri þróun með því að útkljá hvað fælist í hugtakinu sjálfbær atvinnustarfsemi og stuðla um 

leið að hagvexti.281 Auk þess átti reglugerðin að auðvelda samanburð og efla traust fjárfesta á 

sjálfbærum fjárfestingum.282 

Meginástæða þess að upplýsingagjafarreglugerðin var samþykkt var að stuðla að sjálfbær-

um fjármálum innan ESB. Samkvæmt skýrslu sérfræðingahópsins er gagnsætt fjármálakerfi 

forsenda sjálfbærra fjármála og því var talin þörf á að setja ramma um upplýsingar um 

sjálfbærni fjárfestinga.283 Með því að taka tillit til umhverfismarkmiða og félagslegra 

markmiða við töku fjárfestingarákvarðana mætti, samkvæmt aðgerðaáætluninni, takmarka 

fjárhagsleg áhrif af umhverfisáhættu og félagslegri áhættu.284 Vert er að rifja upp umfjöllun í 

kafla 4.3.2 um hugtakið sjálfbær fjármál. Þar segir að sérfræðingahópurinn líti á það sem 

skilyrði sjálfbærra fjármála að tekið verði tilhlýðilegt tillit til UFS-þátta sem hafa í för með sér 

aukna hættu á að virði fjárfestinga minnki.  

Að því er snertir viðmiðanareglugerðina taldi hópurinn þörf á að efla reglur um viðmiðanir 

til að tryggja að fjárfestar gætu notað og valið viðmiðanir sem stæðu ekki í vegi fyrir sjálfbærni, 

 
280 Markmiðin eru talin upp í Action Plan: Financing Sustainable Growth, bls. 2.  
281 Financing a Sustainable European Economy, bls. 15; Action Plan: Financing sustainable growth, bls. 4. 
282 Sömu heimildir. 
283 Financing a Sustainable European Economy, bls. 13. 
284 Action Plan: Financing sustainable growth, bls. 3. 
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væru í samræmi við langtíma fjárfestingaráætlanir þeirra og hjálpuðu til við að dreifa fjármagni 

til grænna og sjálfbærra fjárfestinga.285  

Eins og sjá má eru þær ástæður sem gefnar eru upp í grundvallarskjölum reglugerðanna í 

samræmi við almennu markmiðin í kafla 6.3.3 og styðja sérstaklega við annað þrepið um að 

stuðla að sjálfbærum fjármálum. Sértæk markmið reglugerðanna mynda þ.a.l. fyrsta þrep 

pýramídans. 

 
6.3.5 Markmið reglugerðanna samkvæmt aðfaraorðum þeirra  

Eftirfarandi umfjöllun um markmið reglugerðanna samkvæmt aðfaraorðum þeirra verður skipt 

upp í tvo hluta. Fyrst verður rætt um tengsl reglugerðanna við almenn og sértæk markmið þeirra 

samkvæmt köflum 6.3.3 og 6.3.4 og eftir það tekur við umfjöllun um markmið í tengslum við 

innri markaðinn. Síðarnefndu markmiðin skarast töluvert á milli reglugerða og til að forðast 

endurtekningar verður þar fyrst litið til þeirra markmiða sem eru sameiginleg og að því loknu 

farið yfir þau sem eru sérstök fyrir hverja reglugerð. 

Minnst er á Parísarsamninginn, og sérstaklega vísað til ákvæðis c-liðar 1. mgr. 2. gr. 

samningsins, í aðfaraorðum allra reglugerðanna.286 Til viðbótar segir í lið 3 í aðfaraorðum 

flokkunarreglugerðarinnar að reglugerðin sé lykilskref í átt að markmiðinu um kolefnis-

hlutlaust ESB fyrir 2050 og í lið 6 að stofnun samræmds flokkunarkerfis fyrir sjálfbæra 

atvinnustarfsemi sé mikilvægasta og brýnasta aðgerðin í þágu takmarksins um fjármagnsflæði. 

Fjármagnsflæðitakmarkið er einnig ítrekað í lið 8 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðar-

innar og það sagt leiða til þess að krefja þurfi þátttakendur á fjármálamarkaði og fjármála-

ráðgjafa til þess að veita tilteknar upplýsingar um aðferðir þeirra við samþættingu sjálfbærni-

áhættu með tilliti til neikvæðra áhrifa á tiltekna sjálfbærniþætti.287 Vitnað er í 

fjármagnsflæðitakmarkið í lið 8 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar og þar segir að 

mikilvægt sé að hagnýta (e. exploit) burði innri markaðarins til fulls með það fyrir augum að 

ná takmarkinu.288 Nauðsynlegt sé að fjarlæga hindranir sem komi í veg fyrir skilvirkt flæði 

 
285 Financing a Sustainable European Economy, bls. 53. Markmið reglugerðarinnar eru skýrð nánar í TEG final 
report on climate benchmarks and benchmark dislcosures sem gefin var út af tæknilegum sérfræðingahópi ESB 
á sviði sjálfbærra fjármála (e. EU Technical Expert Group on Sustainable Finance) frá september 2019. 
Reglugerðinni er í fyrsta lagi ætlað að gefa fjárfestum tækifæri til að bera saman þá aðferðafræði sem viðmiðanir 
byggjast á án þess þó að takmarka frelsi stjórnenda þeirra um of, í öðru lagi að veita fjárfestum viðunandi tól til 
að samstilla við fjárfestingaráætlanir sínar, í þriðja lagi að auka sýnileika þeirra áhrifa sem fjárfestingar hafa, sér 
í lagi á umhverfið og orkuskipti, og í fjórða lagi að letja grænþvott. 
286 Liður 3 í aðfaraorðum flokkunarreglugerðinnar; liður 2 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar og 
liður 2 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar. 
287 Hugtökin þátttakendur á fjármálamarkaði og fjármálaráðgjafi eru skilgreind í kafla 6.4.2. 
288 Á ensku: It is important to fully exploit the potential of the internal market to achieve those goals. Liður 8 í 
aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar er afar mikilvægur fyrir þessa ritgerð og er til umræðu víðs vegar í henni. 
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fjármagns til sjálfbærra fjárfestinga og koma í veg fyrir að nýjar hindranir myndist. Orðalag 

liðar 8 vekur sérstaka athygli enda gefur það til kynna að nota eigi innri markaðinn sem eins 

konar verkfæri í þágu takmarksins um fjármagnsflæði. 

Aðeins annan tón kveður við í umfjöllun um innri markaðinn í aðfaraorðum reglugerðanna. 

Þar segir að skuldbindingar Parísarsamkomulagsins muni líklega verða til þess að hvert 

aðildarríki þrói sitt eigið regluverk ef engin samræming á sér stað í Evrópu og að slíkt muni 

koma í veg fyrir eðlilega virkni innri markaðarins.289 Því þurfi að samræma reglurnar. Þótt 

þetta eigi sennilega við rök að styðjast þá er um annars konar áherslu að ræða en lagt var upp 

með í uppfærðri áætlun ESB fyrir samband fjármagnsmarkaða, sbr. kafla. 6.3.2. Á það er bent 

í aðfaraorðum bæði flokkunarreglugerðarinnar og upplýsingagjafarreglugerðarinnar að 

ósamræmdar reglur skapi þá byrði fyrir þátttakendur á markaði að þurfa að uppfylla ólík 

skilyrði sem hindri lipra virkni innri markaðarins. Auk þess segir í aðfaraorðum 

flokkunarreglugerðarinnar að án samræmingar myndu fjárfestar eiga erfitt með að bera saman 

sjálfbærar fjárfestingar á milli aðildarríkja þar sem breytilegar kröfur yrðu gerðar til 

umhverfissjálfbærrar atvinnustarfsemi innan aðildarríkjanna, sem er í samræmi við umfjöllun 

um upplýsingaósamræmi í kafla 5.3.3.290 Réttlætingar fyrir því að nota lagaheimild innri 

markaðarins eru umfangsmestar þegar kemur að upplýsingagjafarreglugerðinni. Að viðbættu 

því sem fram hefur komið telur löggjafinn reglugerðina meðal annars vernda endafjárfesta, 

koma í veg fyrir uppskiptingu markaða, renna stoðum undir rétta og örugga virkni innri 

markaðarins og vernda samkeppni.291 Að því er varðar viðmiðanareglugerðina bætir löggjafinn 

því við að mismunandi staðlar fyrir viðmiðanir geti valdið ruglingi og óhentugu vali á vísitölum 

til að mæla frammistöðu sjóða og fjármálaafurða sem losa lítinn koltvísýring.  

Hér er dregin upp önnur mynd en sú sem lesa má í umfjöllun um markmið og takmark 

reglugerðanna fram að seinni hluta þessa kafla. Hin nýja mynd er sú að tilgangur reglugerðanna 

sé að samræma reglur aðildarríkjanna til þess að tryggja eðlilega starfsemi innri markaðarins í 

stað þess að markmið þeirra sé að virkja innri markaðinn í þágu markmiða sinna og alþjóðlegra 

skuldbindinga á sviði umhverfis- og loftslagsmála.  

Á grundvelli fyrri umfjöllunar um markmið og tilgang má draga í efa að samræming innri 

markaðarins sé eini tilgangur reglugerðanna. Þrátt fyrir að eitt af verkefnum 

sérfræðingahópsins hafi lotið að því að tryggja virkni innri markaðarins er það hvorki tilgangur 

 
289 Liður 11 í aðfaraorðum flokkunarreglugerðarinnar; liður 9 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar; 
liðir 12–14 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar. 
290 Umhverfissjálfbær atvinnustarfsemi er skilgreind í kafla 6.5.3.2. 
291 Liður 11 í aðfaraorðum flokkunarreglugerðarinnar; liður 9 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar; 
liðir 10–11 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar. Eftirfarandi umfjöllun byggist einungis á þessum liðum. 
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aðgerðanna né takmark þeirra að samræma innri markaðinn, heldur mætti ef til vill líkja 

samræmingu hans við verklagsaðferð.292 Því til stuðnings má benda á orðsendingu 

framkvæmdastjórnarinnar um stefnuramma fyrir loftslags- og orkumál á tímabilinu 2020–

2030, sem lagði grunninn að loftslagsmarkmiðum ESB fyrir árið 2030. Þar er einnig gerð krafa 

um að heildarvirkni innri markaðarins verði tryggð við innleiðingu markmiða um lægri losun 

gróðurhúsalofttegunda.293 Því verður þó tæplega haldið fram að mál innri markaðsins séu 

tilgangur eða takmark loftslagsmarkmiða Sambandsins en heildarvirkni hans verður engu að 

síður að vera tryggð.  

Að mati höfundar er eðlilegra að líta annaðhvort á samræmingu innri markaðsins sem 

markmið í þágu takmarksins um fjármagnsflæði eða það verkfæri sem ESB hefur kosið að nota 

til þess að ná hámarksárangri við að stuðla að sjálfbærum fjármálum innan ESB, vegna þess að 

samræming er besta leiðin til að uppfylla sértæk markmið hverrar reglugerðar fyrir sig. 

 

6.4 Reglugerð um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni  

6.4.1 Inngangur 

Í þessum kafla og næstu tveimur á eftir verður farið efnislega yfir reglugerðirnar þrjár. 

Umfjöllunin verður eins samræmd og kostur er og í öllum köflunum verður farið yfir gildissvið 

og gildistíma reglugerðanna, inntak þeirra og framkvæmd. Fyrst verður 

upplýsingagjafarreglugerðin tekin fyrir, svo flokkunarreglugerðin og loks 

viðmiðanareglugerðin. 

Efnahagshrunið árið 2008 afhjúpaði djúpstæða veikleika í virkni og gagnsæi 

fjármálamarkaða og sýndi fram á þörf á traustu regluverki á sviðinu.294 ESB taldi nauðsynlegt 

að auka gagnsæi, fjárfestavernd og traust á fjármálakerfinu og fjölmargar tilskipanir295 og 

reglugerðir296 voru samþykktar með það fyrir augum.297 Þessar réttargerðir eiga það 

 
292 Sjá kafla 4.3.4. 
293 A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030, bls. 5. 
294 Liður 4 í aðfaraorðum MiFID II. 
295 T.d. UCITS IV; MiFID II; tilskipun 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og 
endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (endurútgefin); tilskipun 2011/61/ESB um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og 
um breytingu á tilskipunum 2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 
1095/2010 (hér eftir AIFMD); tilskipun (ESB) 2016/97 um dreifingu vátrygginga (endurútgefin) (hér eftir IDD) 
og tilskipun (ESB) 2019/1238 (óþýdd). Á ensku: Directive (EU) 2016/2341 on the activities and supervision of 
institutions for occupational retirement provision – IORP II (recast) (hér eftir IORP II). 
296 T.d. reglugerð (ESB) 345/2013 um evrópska áhættufjármagnssjóði, reglugerð (ESB) 346/2013 um evrópska 
félagslega framtakssjóði, reglugerð (ESB) 2015/760 um evrópska langtímafjárfestingarsjóði og reglugerð (ESB) 
2019/1238 (óþýdd). Á ensku: Regulation (EU) 2019/1238 on a pan-European Personal Pension Product (PEPP), 
hér eftir PEPP-reglugerðin. 
297 Liður 4 í aðfaraorðum MiFID II. 
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sameiginlegt að vera ætlað að tryggja endafjárfestum samræmda vernd, þvert á geira, og 

auðvelda þeim að fjárfesta.298  

Samkvæmt Verlee Colaert er upplýsingagjöf um fjármálaafurðir299 einn af stólpum 

fjárfestaverndar.300 Með því að skylda útgefendur fjármálaafurða til að veita fjárfestum 

upplýsingar er þeim síðarnefndu gefinn betri möguleiki á að taka upplýstar og rökréttar 

ákvarðanir.301 Sem dæmi um þróun í þessa átt innan ESB má nefna lýsingarreglugerðina,302 

UCITS IV og MiFID II, sem stuðla allar að auknu upplýsingaflæði til fjárfesta. Að auki er 

tilefni til að minnast á tilskipanir ESB á sviði félagaréttar, t.d. tilskipun (ESB) 2017/1132 um 

tiltekna þætti félagaréttar og tilskipun (ESB) 2017/828 um réttindi hluthafa í skráðum félögum, 

sem vernda hagsmuni hluthafa og tilvonandi hluthafa meðal annars með kröfum um 

upplýsingagjöf. 

Þrátt fyrir auknar kröfur um upplýsingagjöf eru reglur ESB á sviði fjármálamarkaða illa til 

þess fallnar að veita endafjárfestum tilfinningu fyrir sjálfbærni fjárfestinga.303 Fyrir samþykki 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar mátti finna nokkur ákvæði í þessa átt, meðal annars í PEPP 

reglugerðinni, en ákvæði hennar krefja fjármálafyrirtæki sem bjóða upp á samevrópskan sér-

eignarlífeyrissparnað (e. Pan-European Personal Pension Product) til þess að veita viðskipta-

vinum sínum upplýsingar um hvernig UFS-þættir eru teknir til greina.304 Sömuleiðis ber stofn-

unum sem sjá um starfstengdan lífeyri (e. Institutions for Occupational Retirement Provisions 

eða IORPs), samkvæmt IORP II-tilskipuninni, að birta upplýsingar um hvernig tekið er tillit til 

UFS-þátta.305 Samkvæmt tilskipun (ESB) 2017/828 um réttindi hluthafa í skráðum félögum 

verða stofnanafjárfestar og sjóðsstjórar að birta upplýsingar um hvernig fylgst er með UFS-

 
298 Liður 4 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
299 Hugtakið fjármálaafurð (e. financial product) nær yfir eignasöfn undir stýringu, sérhæfða sjóði, fjárfestingar 
sem byggjast á tryggingum, lífeyrisafurðir, lífeyrisdeildir, verðbréfasjóði og séreignarlífeyrissjóði, sbr. 12. mgr. 
2. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar.  
300 Verlee Colaert: „Building blocks of investor protection“, bls. 229. Colaert, sem sérhæfir sig í reglum á 
fjármálamarkaði, dregur fjárfestavernd eftir fjármálahrunið í þrjá dilka, þ.e. (i) upplýsingagjöf um fjármálaafurðir, 
(ii) reglur um viðskiptahætti og (iii) reglur um eðli fjármálaafurða, sbr.  
301 Sjá t.d. Luca Enriques og Sergio Gilotta: „Disclosure and Financial Market Regulation“, bls. 512. 
302 Reglugerð (EBS) 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til 
viðskipta á skipulegum markaði. 
303 Gerðar eru kröfur um gagnsæi gagnvart UFS-þáttum þegar ófjárhagslegar upplýsingar eru veittar í tilskipun 
2013/34/ESB um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja, 
um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE 
og 83/349/EBE. Form þeirra og framsetning getur hins vegar verið óhentug til notkunar fyrir þátttakendur á 
fjármálamarkaði og fjármálaráðgjafa í samskiptum þeirra við endafjárfesta, sbr. lið 25 í aðfaraorðum 
upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
304 Xii-liður 3. mgr. 28. gr., c-liður 6. mgr. 35. gr., l-liður 1. mgr. 36. gr. og c-liður 1. mgr. 37. gr. PEPP-reglu-
gerðarinnar. 
305 30. gr. og c-liður 1. mgr. og c-liður 2. mgr. 41. gr. IORP II-tilskipunarinnar. 
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tengdum atriðum hjá þeim fyrirtækjum sem fjárfest er í.306 Að lokum má nefna tilskipun 

2014/95/ESB, sem skyldar tiltekin stór fyrirtæki og samstæður til að birta upplýsingar, meðal 

annars um áhrif á umhverfið. Fyrrnefnd ákvæði eru hins vegar mismunandi á milli geira og 

gilda aðeins á afmörkuðum sviðum. Auk þess þarf í flestum tilvikum einungis að veita 

upplýsingar um þessi atriði ef þau eru fyrir hendi en ákvæðin bera ekki með sér sérstaka skyldu 

til að taka UFS-þætti til greina. 

Ráðgjafarnefnd um fjármálastöðugleika (e. Financial Stability Board), sem er alþjóðleg 

stofnun, setti upp átakshóp um upplýsingagjöf tengda loftslagsmálum (e. Task Force on 

Climate-Related Financial Disclosures) árið 2015. Hópurinn útbjó tilmæli sem hafa fengið 

meðbyr en eru ekki bindandi.307  

Samkvæmt áhrifamati, sem framkvæmdastjórnin útbjó fyrir reglugerðirnar þrjár, hefði 

þátttakendum á fjármálamörkuðum og fjármálaráðgjöfum áfram skort hvata til að upplýsa 

viðskiptavini sína um hvernig UFS-þættir væru samþættir við fjárfestingarákvörðunar- eða 

fjármálaráðgjafarferli þeirra ef ekki hefði verið gripið til frekari aðgerða.308 Án þessara 

upplýsinga væri torvelt og dýrt fyrir endafjárfesta að taka upplýstar ákvarðanir.309  

Reglugerð (ESB) 2019/2088 um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu 

(e. on sustainability-related disclosures on the financial services sector) var samþykkt 27. 

nóvember 2019. Þar voru lagðar fram samræmdar reglur um skyldur þátttakenda á fjármála-

markaði og fjármálaráðgjafa til þess að auka gagnsæi sitt hvað varðar samþættingu sjálfbærni-

áhættu við fjárfestingarákvarðanir og fjármálaráðgjöf og hvernig tillit er tekið til neikvæðra 

áhrifa á sjálfbærni í ferlum þeirra.  

 

6.4.2 Gildissvið og gildistími 

Undir gildissvið upplýsingagjafarreglugerðarinnar falla þátttakendur á fjármálamarkaði og 

fjármálaráðgjafar. Hugtakið þátttakendur á fjármálamarkaði er skilgreint í 1. tölul. 2. gr. reglu-

gerðarinnar með tæmandi talningu í tíu liðum á þeim aðilum sem falla þar undir. Meðal þeirra 

eru fjármálastofnanir og fjárfestingarfélög sem bjóða upp á eignastýringu eða fjárfestinga-

ráðgjöf, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, verðbréfasjóða, áhættufjárfestingarsjóða og lífeyris-

sjóða, tryggingafélög sem bjóða upp á fjármálaafurðir sem byggjast á tryggingum og stofnanir 

 
306 Óþýdd. Á ensku: Directive (EU) 2017/828 amending Directive 2007/36/EC as regards the envouragement of 
long-term shareholder engagement). Sjá 3 gr. g. 
307 Financing a sustainable European Economy, bls. 24. 
308 Commission Staff Working Document. Impact Assessment, kafli 5.1, 9. mgr.; Resource Efficiency and 
Fiduciary Duties of Investors. Final Report, bls. 9. 
309 Commission Staff Working Document. Impact Assessment, kafli 5.1, 9. mgr. 
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um starfstengdan lífeyri.310 Fjármálaráðgjafar eru, samkvæmt 11. tölul. 2. gr. upplýsinga-

gjafarreglugerðarinnar, fjármálastofnanir, fjárfestingarfyrirtæki, sérhæfðir sjóðir og verðbréfa-

sjóðir sem veita fjárfestingaráðgjöf auk tryggingafélaga og -miðlara sem veita tryggingaráðgjöf 

um fjármálaafurðir sem byggjast á tryggingum. 

Reglugerðin tekur gildi 10. mars 2021 en nokkur ákvæði hafa þó annan gildistíma. Ákvæði 

sem gera ESA skylt að útbúa tæknilega staðla tóku gildi 29. desember 2019 og ákvæði um 

birtingu upplýsinga í reglubundnum skýrslum gilda frá 1. janúar 2022, sbr. 2. og 3. mgr. 20. 

gr. reglugerðarinnar. 

 

6.4.3 Inntak upplýsingagjafarreglugerðarinnar 

Reglugerðin skyldar þátttakendur á fjármálamarkaði og fjármálaráðgjafa (í þessum kafla er 

rætt um félögin þegar vísað er samtímis til allra þeirra aðila sem falla undir gildissvið 

reglugerðarinnar) til að útbúa og birta ýmsar upplýsingar um sjálfbærni á vefsíðum sínum, í 

gögnum sem notuð eru til að veita upplýsingar áður en samningur er gerður og í reglubundnum 

skýrslum. Auk þess er gerð krafa um að markaðsefni stangist ekki á við þær upplýsingar sem 

veittar eru í samræmi við reglugerðina.311 

Nauðsynlegt er að félögin veiti endafjárfestum fullnægjandi upplýsingar svo að þeir geti 

tekið upplýstar ákvarðanir varðandi fjárfestingar. Fjárfestar geta notað upplýsingarnar sem 

þeim eru tryggðar í reglugerðinni til að taka sjálfbærni til greina þegar þeir taka ákvarðanir um 

fjárfestingar og um leið þokast samfélagið nær sjálfbæru hagkerfi. Auk þess getur þol raunhag-

kerfisins og stöðugleiki fjármálakerfisins aukist enda gerir reglugerðin fjárfestum kleift að 

meta fjárfestingar út frá sjálfbærniáhættu, eins og nánar er rakið síðar.312 

Í grundvallaratriðum skiptast þær upplýsingar sem félögunum ber að veita í þrjá flokka: 

upplýsingar um sjálfbærniáhættu, um hvort tekið sé tillit til slæmra áhrifa af ákvörðunum um 

fjárfestingar eða fjármálaráðgjöf á sjálfbærni og að lokum upplýsingar sem þarf að birta þegar 

fjárfestingar eru ýmist sagðar vera sjálfbærar eða hafa góð áhrif á umhverfisþætti eða 

félagslega þætti. Fjallað verður um flokkana þrjá í eftirfarandi köflum. 

 

 
310 Undir gildissvið reglugerðarinnar falla auk þeirra: aðilar sem framleiða séreignarsparnað (e. a manufacturer of 
a pension product), aðilar sem bjóða upp á samevrópskan séreignarlífeyrissparnað (e. a pan-European personal 
pension product provider), stjórnendur hæfra áhættufjármagnssjóða (e. a manager of a qualifying venture capital 
fund) og stjórnendur félagslegra framtakssjóða (e. a manager of a qualifying social entrepreneurship fund). 
311 13. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
312 Liður 19 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
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6.4.3.1 Upplýsingar um sjálfbærniáhættu 

Hugtakið sjálfbærniáhætta var útskýrt í kafla 4.3.2 og er skilgreint með sambærilegum hætti í 

upplýsingagjafarreglugerðinni, þ.e. atburðir eða aðstæður sem gætu valdið, mögulegum eða 

raunverulegum, verulega neikvæðum áhrifum á virði fjárfestingar, eigi þær sér stað.313  

Samkvæmt 1. og 2. mgr. 3. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar þurfa félögin að birta 

stefnur um samþættingu sjálfbærniáhættu við fjárfestingarákvörðunarferli sitt eða 

fjármálaráðgjöf á vefsíðum sínum.314 Hvergi kemur berum orðum fram að öllum félögum sé 

beinlínis skylt að setja sér sjálfbærniáhættustefnu en 1. og 2. mgr. 3. gr. virðist bera það með 

sér enda er ómögulegt að framfylgja ákvæðum greinarinnar án þess að slík stefna sé fyrir hendi. 

Tryggja þarf að stefnurnar séu uppfærðar reglulega.315  

Upplýsingagjafarreglugerðin byggist á þeim kröfum sem almennt eru gerðar til þátttakenda 

á fjármálamarkaði og fjármálaráðgjafa um að starfa í þágu bestu hagsmuna fjárfesta, þ.m.t. 

skyldu til að sýna hæfilega kostgæfni (e. due diligence) áður en fjárfest er. Til að verða við 

þessum kröfum verða félögin að samþætta sjálfbærniáhættu við ferla sína og meta í sífellu 

hvort slík hætta sé fyrir hendi.316 Samkvæmt 1. og 2. mgr. 6. gr. upplýsingagjafarreglugerðar-

innar er gerð krafa um að félögin útskýri í gögnum sem notuð eru til að veita upplýsingar áður 

en samningur er gerður, svo sem í útboðslýsingum fjárfestinga, (a) hvernig sjálfbærniáhætta er 

samþætt við þá tilteknu fjárfestingarákvörðun eða fjármálaráðgjöf sem um ræðir hverju sinni 

og (b) niðurstöður mats á líklegum áhrifum sjálfbærniáhættu á hagnað fjármálaafurðarinnar 

sem boðið er upp á eða mælt er með í fjármálaráðgjöf. Ekki er óskað eftir upplýsingum um 

hvort tekið sé tillit til sjálfbærniáhættu heldur hvernig. Orðalag reglnanna bendir því til þess að 

þær leiði í raun af sér skyldu félaganna til að leita að og taka tillit til sjálfbærniáhættu 

fjárfestingarákvarðana eða fjármálaráðgjafar.317 Þetta skal framkvæmt með 

sjálfbærniáhættumati (e. sustainability risk assessment) fyrir hverja fjárfestingu, samkvæmt lið 

15 í aðfaraorðum reglugerðarinnar. Þegar félögin telja sjálfbærniáhættu vera fjárfestingu 

óviðkomandi ber að útskýra þá afstöðu skýrt og hnitmiðað.318 Félögin þurfa í ofanálag að hafa 

upplýsingar í launakjarastefnu sinni um það hvernig stefnan samræmist samþættingu 

sjálfbærniáhættu, þ.e. að ákvæði launasamninga hvetji ekki til óhóflegrar áhættu í tengslum við 

sjálfbærniáhættu, og birta upplýsingarnar á vefsíðum sínum, sbr. 5. gr. reglugerðarinnar. 

 
313 22. tölul. 2. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
314 1. og 2. mgr. 3. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
315 Frumvarp að upplýsingagjafarreglugerðinni, bls. 11.  
316 Liður 12 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
317 Liður 15 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
318 Lokamálsl. 1. og 2. mgr. 6. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 



 60 

Samkvæmt lið 12 í aðfaraorðum reglugerðarinnar eru kröfur um að taka tillit til 

sjálfbærniáhættu hluti af skyldum félaganna til að sýna hæfilega kostgæfni. 

 

6.4.3.2 Upplýsingar um helstu neikvæðu áhrif á sjálfbærniþætti 

Upplýsingagjafarreglugerðin tryggir endafjárfestum aðgang að upplýsingum um afleiðingar 

fjárfestinga fyrir tiltekin málefni, þar á meðal umhverfið. Fjallað er um gagnsæi helstu 

neikvæðu áhrifa á sjálfbærniþætti í 4. og 7. gr. reglugerðarinnar, annars vegar með almennum 

hætti og hins vegar hvað varðar hverja einstaka fjármálaafurð. Hugtakið helstu neikvæðu áhrif 

á sjálfbærniþætti (e. principal adverse impacts on sustainability factors) ber að skilja sem þau 

áhrif fjárfestingarákvarðana og -ráðgjafar sem hafa hvað neikvæðust áhrif á sjálfbærniþætti.319  

Þátttakendur á markaði sem taka tillit til helstu neikvæðu áhrifa á sjálfbærni sem 

fjárfestingar þeirra gætu haft verða að birta yfirlýsingu á vefsíðu sinni um þær stefnur sem 

félögin hafa sett sér til að tryggja hæfilega kostgæfni hvað þetta varðar (e. a statement on due 

diligence policies with respect to those impacts), sbr. a-lið 1. mgr. 4. gr. 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar.  

Ákvæði 4. gr. ná hins vegar einungis til þeirra þátttakenda á markaði sem taka tillit til helstu 

neikvæðu áhrifa á sjálfbærniþætti og upplýsingaskyldan ein og sér felur því almennt ekki 

sjálfkrafa í sér skyldu til að taka tillit til þessara atriða eða að útbúa ofangreinda yfirlýsingu.320 

Þau félög sem kjósa að taka ekki tillit til slíkra áhrifa verða að birta greinargóð rök fyrir því 

hvers vegna svo er ekki.321 Umfang og inntak yfirlýsingarinnar tekur mið af stærð félagsins og 

eðli og umfangi starfseminnar. Yfirlýsingin þarf meðal annars að innihalda upplýsingar um 

þær aðferðir sem notaðar eru til að auðkenna og forgangsraða neikvæðum áhrifum 

fjárfestingarákvarðana félaganna á sjálfbærniþætti, lýsingu á þeim og öllum aðgerðum sem 

teknar eru í tengslum við þau.322 Sambærilegar reglur gilda um fjármálaráðgjafa.323  

 
319 Liður 20 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Sjálfbærniþættir (e. sustainability factors) eru 
málefni tengd umhverfinu, félags- og atvinnumálum, mannréttindum og baráttunni gegn spillingu og 
mútugreiðslum, sbr. 24. mgr. 2. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
320 Aftur á móti er öllum þátttakendum á fjármálamarkaði, sem hafa að meðaltali minnst 500 starfsmenn á 
launaskrá innan fjárhagsársins, skylt að birta yfirlýsingu um stefnur sínar á vefsíðum, samkvæmt 3. mgr. 4. gr., 
og sama gildir um fyrirtækjasamstæður sem hafa samanlagt þennan starfsmannafjölda, sbr. 4. mgr. sömu greinar. 
Ákvæði a-liðar 1. mgr. 4. gr. skapar ekki einungis upplýsingaskyldu til handa slíkum félögum heldur um leið 
skyldu til að auðkenna neikvæð áhrif fjárfestingarákvarðana þeirra á sjálfbærniþætti og útbúa stefnur í samræmi 
við það. Ákvæðin taka gildi 30. júní 2021. 
321 B-liður 1. mgr. 4. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Hér er um svokallaða fylgja eða skýra-reglu (e. comply 
or explain) að ræða. 
322 A–d-liður 2. mgr. 4. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
323Þeir þurfa að birta upplýsingar um það hvort litið er til helstu neikvæðu áhrifa á sjálfbærniþætti við 
fjármálaráðgjöf eða útskýra hvers vegna það er ekki gert, sbr. 5. mgr. 4. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
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Krafa er gerð í 7. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar um að þátttakendur á 

fjármálamarkaði birti upplýsingar um hvernig sjónarmið um neikvæð áhrif 

fjárfestingarákvarðana eru samþætt við hverja einstaka fjármálaafurð. Slíkar upplýsingar 

verður að birta með gögnum sem notuð eru til að veita upplýsingar áður en samningur er gerður. 

Þar verður meðal annars að útskýra og rökstyðja hvort og þá hvernig tekið hefur verið tillit til 

helstu neikvæðu áhrifa fjármálaafurðarinnar á sjálfbærniþætti.324 Einungis þeir sem birta 

upplýsingar á vefsíðum sínum í samræmi við 1., 3. eða 4. mgr. 4. gr. upplýsingagjafar-

reglugerðarinnar þurfa að birta upplýsingar í samræmi við 1. mgr. 7. gr. Aðilar sem taka ekki 

tillit til helstu neikvæðu áhrifa á sjálfbærniþætti þurfa að birta yfirlýsingu um að það sé ekki 

gert og ástæður þess.325  

 

6.4.3.3 Upplýsingar um fjárfestingar sem eru sjálfbærar eða styðja við sjálfbærni  

ESB ákvað að greina á milli tveggja mismunandi tegunda fjármálaafurða sem hafa sjálfbærni 

fyrir stafni, í ljósi þess hve mismetnaðarfull þróun sjálfbærra fjármálaafurða var fyrir gildistöku 

reglugerðarinnar. 326 Annars vegar þeirra sem ýta undir eiginleika umhverfisins eða félagslegra 

mála og hins vegar þeirra sem hafa það markmið að hafa jákvæð áhrif á umhverfið og 

samfélagið, þ.e. sjálfbærra fjárfestinga.  

Engar frekari skýringar er að finna á því í reglugerðinni hvað átt er við með að fjármálaafurð 

ýti undir eiginleika umhverfisins eða félagslegra mála. Félög sem bjóða upp á slíka 

fjármálaafurð þurfa að birta upplýsingar um hvernig stuðlað er að þessum eiginleikum og ef 

fjárfestingin miðast við vísitölu hvernig sú vísitala er í samræmi við þá þætti sem stuðlað er að, 

sbr. 1. mgr. 8. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Auk þess verða félögin að birta 

upplýsingar um tiltekin atriði flokkunarreglugerðarinnar, sem fjallað verður um í kafla 6.5.327 

Þótt lítið fari fyrir því í reglugerðinni er skilgreining á hugtakinu sjálfbærar fjárfestingar í 

17. tölul. 2. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar, sem minnst var á kafla 4.3.2, nokkuð merki-

leg, en hugtakið hafði ekki verið samræmt í Evrópurétti fyrr en reglugerðin tók gildi.328 Sjálf-

bær fjárfesting er fjárfesting í atvinnustarfsemi sem stuðlar að umhverfismarkmiði eða að 

félagslegum markmiðum, svo lengi sem slík fjárfesting veldur ekki umtalsverðu tjóni á slíkum 

 
324 A-liður 1. mgr. 7. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Að auki þarf að birta yfirlýsingu um að upplýsingar 
um helstu neikvæðu áhrif á sjálfbærniþætti megi finna í reglubundnum skýrslum í samræmi við 2. mgr. 11. gr. 
325 Slíka yfirlýsingu verður að birta í gögnum sem notuð eru til að veita upplýsingar áður en samningur er gerður. 
326 Liður 21 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
327 Samkvæmt breytingum á 9. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar sem gerðar eru í 3. mgr. 25. gr. flokkunar-
reglugerðarinnar verður að birta upplýsingar í gögnum sem notuð eru til að veita upplýsingar fyrir samningsgerð 
um hvaða umhverfismarkmiði eða -markmiðum undirliggjandi fjárfestingar fjármálaafurðar stuðla að, sbr. 5. gr. 
flokkunarreglugerðarinnar 
328 Liður 17 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
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markmiðum og að fyrirtækin sem fjárfest er í fylgi góðum stjórnarháttum.329 Reglan felur því 

í sér varúðarreglu sem felst í því að allan vísindalegan vafa á því hvort fjárfesting valdi 

umtalsverðu tjóni eða ekki verður að túlka umhverfinu í hag.330  

Upplýsingar þurfa að fylgja fjármálaafurð, sem hefur sjálfbærar fjárfestingar að markmiði 

og tekur mið af vísitölu, um það hvernig vísitalan samræmist markmiðinu og hvers vegna og 

hvernig vísitalan er frábrugðin víðtækum markaðsvísitölum. Taki afurðin ekki mið af vísitölu 

þarf að útskýra hvernig hún á að ná markmiðinu um að vera sjálfbær.331  

Að auki ber þátttakendum á fjármálamarkaði að birta frekari upplýsingar um fjármálaafurð-

ir sem sagðar eru stuðla að umhverfisþáttum eða félagslegum þáttum eða sjálfbærum fjárfest-

ingum á vefsíðum sínum og í reglubundnum skýrslum.332  

 

6.4.4 Framkvæmd 

Samkvæmt 14. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar fara lögbær yfirvöld hvers aðildarríkis 

fyrir sig með eftirlit með fylgni við reglurnar. Þeim skulu veittar viðeigandi eftirlits- og rann-

sóknarheimildir. Aðildarríkjunum ber að tilnefna yfirvald í samræmi við sérlög, sérstaklega 

þau sérlög sem nefnd eru í 3. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar, meðal annars MiFID II og UCITS 

IV, og í samræmi við tilskipun 2013/36/ESB um stofnun og starfsemi lánastofnana og 

varfærniseftirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum.333 

Fjármálaeftirlitsnefnd Seðlabanka Íslands hefur eftirlit með fjármálamörkuðum, 

samkvæmt 8. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, og 

sinnir hlutverki lögbærs yfirvalds í samræmi við ofangreindar reglugerðir. Ákvæði 14. gr. 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar bendir eindregið til þess að fjármálaeftirlitsnefndin muni 

koma til með að hafa eftirlit með ákvæðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar og um leið flokk-

unarreglugerðarinnar enda segir í 21. gr. síðarnefndu reglugerðarinnar að sama 

eftirlitsstjórnvald fari með eftirlit með báðum reglugerðum. 

 
329 Þýðing höfundar á skilgreiningunni í fullri lengd er eftirfarandi (leturbreytingar eru höfundar): Sjálfbær 
fjárfesting er fjárfesting í atvinnustarfsemi sem stuðlar að umhverfismarkmiði, t.d. með hliðsjón af orkunotkun, 
framleiðslu úrgangs og áhrifa á líffræðilega fjölbreytni, eða að félagslegum markmiðum, t.d. með hliðsjón af 
jafnræði, félagslegri aðlögun og fjárfestingum í illa settum samfélögum, svo lengi sem slík fjárfesting veldur ekki 
umtalsverðu tjóni á einhverju upptalinna markmiða og að fyrirtækin sem fjárfest er í fylgi góðum stjórnarháttum. 
330 Liður 17 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 
331 Með breytingarákvæði flokkunarreglugerðarinnar er gerð sú krafa að sjálfbærar fjárfestingar verði að vera í 
samræmi við 6. gr. flokkunarreglugerðarinnar um upplýsingar um þau umhverfismarkmið sem stuðlað er að, sbr. 
2. mgr. 25. gr. flokkunarreglugerðarinnar.  
332 4. mgr. 25. gr. flokkunarreglugerðarinnar.  
333 Í 3. mgr. 6. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar er vísað til tilskipunar 2011/61/ESB, tilskipunar 2009/138/EB, 
tilskipunar (ESB) 2016/97, tilskipunar (ESB) 2016/2341, reglugerðar (ESB) nr. 345/2013, reglugerðar (ESB) 
346/2013, tilskipunar 2009/65/EB, tilskipunar 2014/65/ESB, reglugerðar (ESB) 2015/760 og reglugerðar (ESB) 
2019/1238. 
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ESA er falið það hlutverk, í gegnum sameiginlegu nefnd ESA (e. Joint Committee of the 

ESAs), að þróa drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum (e. draft regulatory technical standards) 

um innihald, aðferðafræði og framsetningu þeirra upplýsinga sem veita þarf samkvæmt 1.–5. 

mgr. 4. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar, sbr. 6. mgr. og 7. mgr. greinarinnar. 

Framkvæmdastjórninni er veitt vald til að taka upp tæknilega eftirlitsstaðla á grundvelli draga 

ESA. Athygli vekur að ESA hefur frest til 30. desember 2020 til að þróa drög að tæknilegum 

eftirlitsstöðlum í sambandi við neikvæð áhrif á loftslagið og önnur umhverfistengd áhrif en til 

30. desember 2021 í sambandi við sjálfbærniþætti á borð við félagsleg málefni og mannréttindi.  

ESA er einnig skylt að útbúa drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum gagnvart 8. gr. um 

gagnsæi fjárfestinga sem sagðar eru ýta undir eiginleika umhverfisins og félagslegra mála, 9. 

gr. um gagnsæi sjálfbærra fjárfestinga og 10., 11. og 12. gr. um gagnsæi þessara fjárfestinga á 

vefsíðum, í reglubundnum skýrslum og í markaðsefni. 

Með breytingum á upplýsingagjafarreglugerðinni sem gerðar eru með 1. mgr. 25. gr. flokk-

unarreglugerðarinnar er ESA falið að þróa drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum um nánari 

skýringu á meginreglunni um að skaða ekki verulega, sbr. 17. tölul. 2. gr. 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar, og sömuleiðis um framsetningu og efni upplýsinga sem 

birta á í samræmi við 5. og 6. gr. flokkunarreglugerðarinnar í gögnum sem notuð eru til að birta 

upplýsingar fyrir samningsgerð og í reglubundnum skýrslum.  

 

6.5 Reglugerð um sjálfbæra flokkun fjárfestinga 

6.5.1 Inngangur 

Næst verður fjallað um reglugerð um stofnun aðgerðaramma til að auðvelda sjálfbærar 

fjárfestingar. Flokkunarreglugerðin felur í sér fyrstu reglur af hálfu ESB sem flokka 

atvinnustarfsemi eftir sjálfbærni hennar. Nokkrir umhverfismælikvarðar hafa litið dagsins ljós 

á öðrum sviðum, svo sem umhverfismerki ESB,334 umhverfisstjórnunarkerfi ESB335 og viðmið 

ESB fyrir umhverfisvæna innkaupastefnu.336 Mælikvarðarnir eiga það allir sameiginlegt að 

vera óbindandi.337 

Flokkunarreglugerðin setur upp samræmdan mælikvarða fyrir umhverfissjálfbæra 

atvinnustarfsemi. Þannig gerir hún fjárfestum kleift að bera saman umhverfissjálfbærni 

 
334 Reglugerð (EB) 66/2010 um umhverfismerki ESB. 
335 Reglugerð (EB) 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnanna að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins 
(EMAS) og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 761/2001 og ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar 
2001/681/EB og 2006/193/EB. 
336 Communication from the Commission. Public procurement for a better environment.  
337 Viðmið ESB fyrir umhverfisvæna innkaupastefnu eru leiðbeiningar sem mælst er til að aðildarríkin notist við 
en eru ekki bindandi, sbr. Public procurement for a better environment, bls. 12. Félög þurfa ekki að sækjast eftir 
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fjárfestinga á milli aðildarríkja á grundvelli sambærilegra upplýsinga. Auk þess skapar 

reglugerðin grundvöll sem aðgerðir og stjórntæki aðildarríkjanna, t.d. staðlar og 

umhverfismerki, eiga að byggja á.338 Sambandið telur flokkunarreglugerðina vera mikil-

vægustu og mest knýjandi aðgerðina í aðgerðaáætlun ESB um sjálfbær fjármál.339 

 

6.5.2 Gildissvið og gildistími 

Samkvæmt a-lið 2. mgr. 1. gr. flokkunarreglugerðarinnar nær gildissvið hennar til aðgerða ESB 

og aðildarríkjanna þegar gerðar eru kröfur um útgáfu fjármálaafurða340 eða 

fyrirtækjaskuldabréfa sem auglýst eru sem umhverfissjálfbær.341 Með öðrum orðum þurfa ESB 

og aðildarríkin að nota viðmið flokkunarreglugerðarinnar fyrir umhverfissjálfbæra 

atvinnustarfsemi þegar kröfur eru gerðar til útgefanda umhverfissjálfbærra fjárfestinga í lögum 

eða reglum. Reglugerðin nær einnig til þátttakenda á fjármálamarkaði342 og félaga sem falla 

undir tiltekin ákvæði tilskipunar 2013/34/ESB.343 Þessir aðilar þurfa að sinna ákvæðum um 

upplýsingagjöf, sem nánar verður vikið að síðar. 

Flokkunarkerfi reglugerðarinnar tekur fyrst um sinn einvörðungu til umhverfishluta 

sjálfbærrar þróunar en hugmyndir eru um að víkka gildissviðið þegar fram líða stundir.344 

Reglugerðin greinir einvörðungu á milli atvinnustarfsemi sem telst umhverfissjálfbær og 

þeirrar sem er það ekki en framkvæmdastjórninni er gert að athuga möguleikann á því að útbúa 

viðmið fyrir atvinnustarfsemi sem er sérstaklega skaðleg umhverfinu.345  

 
umhverfismerki ESB eða taka þátt í umhverfisstjórnunarkerfi ESB nema af fúsum og frjálsum vilja, sbr. 1. gr. 
reglugerðar (EB) 66/2010 og 1. gr. reglugerðar (EB) 1221/2009. 
338 Financing a Sustainable European Economy, bls. 15. 
339 Action Plan: Financing sustainable growth, bls. 4. 
340 Samkvæmt 3. tölul. 2. gr. flokkunarreglugerðarinnar gildir skilgreining upplýsingagjafarreglugerðarinnar á 
fjármálaafurð í flokkunarreglugerðinni, sjá nmgr. 299. Hugtakið útgefandi er skilgreint með vísan til h-liðar 2. 
gr. lýsingarreglugerðarinnar, þ.e. lögaðili sem gefur út verðbréf eða hefur í hyggju að gefa út verðbréf, sbr. 4. 
tölul. 2. gr. flokkunarreglugerðarinnar. 
341 Nánar verður fjallað er um hugtakið umhverfissjálfbæra fjárfestingu í kafla 6.5.3.2. 
342 Hugtakið þátttakendur á fjármálamarkaði (e. financial market participants) er skilgreint í 2. tölul. 2. gr. 
flokkunarreglugerðarinnar með því að vísa í 1. mgr. 2. gr. sbr. 16. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar, sjá kafla 
6.4.2. 
343 B- og c-liður 2. mgr. 1. gr. flokkunarreglugerðarinnar. Með hliðsjón af 19. gr. a og 29. gr. a tilskipunar 
2013/34/ESB, nær gildissvið flokkunarreglugerðarinnar yfir stór fyrirtæki, sem varða hagsmuni almennings og 
hafa að meðaltali 500 eða fleiri starfsmenn á fjárhagsárinu, og fyrirtæki, sem varða hagsmuni almennings og eru 
móðurfyrirtæki stórra samstæðna sem fara á samstæðugrunni fram úr viðmiðinu um að hafa 500 starfsmenn að 
meðaltali á fjárhagsárinu. 
344 B-liður 2. mgr. 26. gr. flokkunarreglugerðarinnar. Framkvæmdastjórninni er gert að skila skýrslu fyrir 31. 
desember 2021 um þær breytingar sem gera þarf til þess að bæta öðrum sjálfbærnimarkmiðum við gildissvið 
reglugerðarinnar, þar á meðal félagslegum markmiðum. 
345 1. mgr. 1. gr. flokkunarreglugerðarinnar og a-liður 2. mgr. 26. gr. flokkunarreglugerðarinnar. Þá yrði 
fjárfestingum skipt í þrjá flokka: umhverfissjálfbæra atvinnustarfsemi, atvinnustarfsemi sem er skaðleg 
umhverfinu og atvinnustarfsemi sem er hvorki umhverfissjálfbær né skaðleg umhverfinu. 
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Skyldur í 4.–7. gr. og 1.–3. mgr. 8. gr. koma til framkvæmda annars vegar 31. desember 

2021, hvað varðar mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum og aðlögun að þeim, og hins 

vegar 31. desember 2022 að því er varðar önnur umhverfismarkmið reglugerðarinnar.346 Hér 

má greina að löggjafinn telji þörf á aðgerðum gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra 

meira aðkallandi en önnur umhverfismarkmið. 

 

6.5.3 Inntak flokkunarreglugerðarinnar 

6.5.3.1 Inngangur 

Flokkunarreglugerðinni er ekki ætlað að standa út af fyrir sig. Hún gegnir því hlutverki að 

skapa undirstöðu fyrir aðrar aðgerðir Sambandsins eða aðildarríkjanna, t.d. innleiðingu staðla, 

merkinga347 og sjálfbærra viðmiðana.348  

Með reglugerðinni er gerð sú krafa að allar aðgerðir ESB eða aðildarríkjanna sem beint er 

til þátttakenda á fjármálamarkaði eða útgefenda fjármálaafurða eða fyrirtækjaskuldabréfa, sem 

markaðssett eru sem umhverfissjálfbær, byggist á þeim viðmiðum sem reglugerðin setur um 

sjálfbæra atvinnustarfsemi.349 

Til glöggvunar má skipta umfjöllun um inntak flokkunarreglugerðarinnar í tvo hluta: 

flokkunarkerfið sjálft og ákvæði um upplýsingaskyldu. Farið verður yfir hvorn hluta í 

eftirfarandi umfjöllun. 

 

6.5.3.2 Flokkunarkerfið 

Meginatriði flokkunarreglugerðarinnar er flokkunarkerfið, sem inniheldur þó aðeins einn flokk 

að svo stöddu, þ.e. umhverfissjálfbæra atvinnustarfsemi (e. environmentally sustainable 

economic activities). Þótt atvinnustarfsemi geti verið umhverfissjálfbær með ýmsu móti 

skiptist flokkurinn ekki í undirflokka, atvinnustarfsemi er annað hvort umhverfissjálfbær eða 

ekki.350 

Atvinnustarfsemi er umhverfissjálfbær í skilningi reglugerðarinnar ef hún uppfyllir fjögur 

viðmið, sbr. 3. gr. flokkunarreglugerðarinnar. Í fyrsta lagi þarf hún að styðja verulega við eitt 

eða fleiri af nánar tilteknum umhverfismarkmiðum.351 Umhverfismarkmiðin eru sex talsins og 

 
346 27. gr. flokkunarreglugerðarinnar. 
347 Á ensku: labels. 
348 Action Plan: Financing Sustainable Growth, bls. 4. 
349 4. gr. flokkunarreglugerðarinnar. 
350 Að öðrum skilyrðum uppfylltum getur atvinnustarfsemi verið umhverfissjálfbær með því að styðja verulega 
við t.d. mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum. Slík atvinnustarfsemi yrði hins vegar ekki flokkuð sem 
umhverfissjálfbær atvinnustarfsemi að því er varðar mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum, hún væri 
einfaldlega umhverfissjálfbær atvinnustarfsemi. 
351 A-liður 3. gr. flokkunarreglugerðarinnar. 
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talin upp í 9. gr. reglugerðarinnar; (a) mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum, (b) aðlögun 

að loftslagsbreytingum, (c) sjálfbær notkun og vernd vatns og sjávarauðlinda, (d) skipti í 

hringrásarhagkerfi, (e) mengunarvarnir og -stýring og (f) vernd og endurheimt líffræðilegs 

fjölbreytileika og vistkerfa.352 Umhverfismarkmiðin eru tæmandi talin og óheimilt er að meta 

fjárfestingu umhverfissjálfbæra þótt undirliggjandi atvinnustarfsemi stuðli að öðrum 

umhverfismarkmiðum en þeim sem þar eru nefnd, t.d. varðveislu fossa eða fallegs landslags.353 

Hverju markmiði eru gerð góð skil í 10.–15. gr. reglugerðarinnar og dæmi gefin um hvenær 

atvinnustarfsemi styður verulega við markmiðin. Atvinnustarfsemi sem gerir annarri starfsemi 

kleift að styðja verulega við eitt eða fleiri umhverfismarkmið (hér eftir stuðningsstarfsemi354) 

er umhverfissjálfbær í skilningi reglugerðarinnar, uppfylli hún nánari skilyrði.355 Sem dæmi 

má nefna félag sem framleiðir vindmyllur. Framleiðsla vindmyllna er talin umhverfissjálfbær 

þar sem hún gerir annarri starfsemi kleift að minnka losun sína umtalsvert þó svo að 

koltvísýringur losni í sjálfu framleiðsluferlinu.356 Örlað hefur á gagnrýni á ESB fyrir að láta 

slíka stuðningsstarfsemi falla innan gildissviðs flokkunarkerfisins og það þótt auka líkur á því 

að atvinnustarfsemi sem er ekki raunverulega umhverfissjálfbær fái engu að síður stimpilinn 

umhverfissjálfbær atvinnustarfsemi.357 

Í öðru lagi má atvinnustarfsemin ekki valda umtalsverðu tjóni á umhverfismarkmið-

unum.358 Atvinnustarfsemi getur því ekki talist umhverfissjálfbær, jafnvel þótt hún styðji 

verulega við eitt eða fleiri umhverfismarkmið reglugerðarinnar, ef ómögulegt reynist að koma 

í veg fyrir umtalsvert tjón á öðrum markmiðum.359 Nánar er fjallað um þýðingu þess að valda 

ekki umtalsverðu tjóni á umhverfismarkmiðum í 17. gr. flokkunarreglugerðarinnar. Hér má t.d. 

ímynda sér fyrirtæki sem hyggst byggja og reka vatnsaflsvirkjun sem framleiðir orku úr 

endurnýjanlegum orkugjafa, og kemur þannig í veg fyrir losun gróðurhúsalofttegunda, en 

eyðileggur jafnframt mikilvægt búsvæði dýrategundar vegna staðsetningar uppistöðulóns. Þótt 

slík atvinnustarfsemi kæmi í veg fyrir losun gróðurhúsalofttegunda væri hún ekki 

umhverfissjálfbær þar sem hún bryti í bága við umhverfismarkmið um vernd og endurheimt 

 
352 Þýðingar höfundar. 
353 Liður 23 í aðfaraorðum flokkunarreglugerðarinnar. 
354 Á ensku: enabling activities. 
355 16. gr. flokkunarreglugerðarinnar. Skilyrðin eru þau að (a) starfsemin, sem gerir annarri starfsemi kleift að 
styðja verulega við umhverfismarkmið, leiði ekki til fastbindingar eigna sem grafa undan langtímamarkmiðum 
umhverfisverndar með hliðsjón af efnahagslegum líftíma eignanna og (b) að starfsemin hafi umtalsverð jákvæð 
umhverfisáhrif með tilliti til lífsferilsatriða (e. lifecycle considerations). 
356 Taxonomy Technical Report, bls. 33. 
357 Daniela Gabor: „The European Green Deal will bypass the poor and go straight to the rich“, 
http://www.theguardian.com. 
358 B-liður 3. gr. flokkunarreglugerðarinnar.  
359 Taxonomy Technical Report, bls. 19. 
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líffræðilegs fjölbreytileika og vistkerfa og ylli umtalsverðu tjóni. Viðmiðið um að valda ekki 

umtalsverðu tjóni þarf að meta með hliðsjón af varúðarreglu umhverfisréttar, sbr. 2. mgr. 191. 

gr. SSESB.360 Ef ómögulegt reynist að ákvarða með vísindalegum hætti og með ásættanlegri 

nákvæmni hve mikil hætta er á umtalsverðu tjóni af atvinnustarfsemi á umhverfismarkmið telst 

hún ekki hafa uppfyllt viðmiðið og getur ekki talist vera umhverfissjálfbær. 

Atvinnustarfsemina þarf í þriðja lagi að stunda í samræmi við lágmarkskröfur tiltekinna 

alþjóðlegra reglna og staðla.361 Viðmiðið tryggir að engin atvinnustarfsemi verði talin 

umhverfissjálfbær án þess að virða lágmarksreglur um mannréttindi, félagsleg réttindi og 

stjórnunarhætti. 

Atvinnustarfsemin skal í fjórða lagi fullnægja kröfum tæknilegra viðmiðunarreglna (e. 

technical screening criteria) sem framkvæmdastjórninni er skylt að setja.362 Um skyldu 

framkvæmdastjórnarinnar til að gera slík viðmið verður fjallað í kafla 6.5.4. 

Flokkunarkerfið gerir það mögulegt að meta umhverfissjálfbærni fjárfestinga. Samkvæmt 

skilgreiningu í 1. tölul. 2. gr. reglugerðarinnar nær hugtakið umhverfissjálfbær fjárfesting yfir 

fjárfestingar sem fjármagna eina eða fleiri atvinnustarfsemi sem uppfylla viðmið 

reglugerðarinnar um umhverfissjálfbærni. Hlutabréfakaup í félögum sem stunda einungis 

umhverfissjálfbæra atvinnustarfsemi eða kaup á skuldabréfum sem gefin eru út til að fjármagna 

slíka starfsemi eru þannig umhverfissjálfbærar fjárfestingar. Vert er að hafa í huga að hvert 

félag getur stundað margs konar atvinnustarfsemi. Fjárfestingar í mismunandi félögum, sem 

stunda bæði umhverfissjálfbæra atvinnustarfsemi og atvinnustarfsemi sem uppfyllir ekki 

viðmið reglugerðarinnar, geta því verið misjafnlega umhverfissjálfbærar eftir því hve mikil 

áhersla er lögð á sjálfbæru atvinnustarfsemina í hverju félagi.363 Samræmd viðmið 

reglugerðarinnar nýtist því ekki einungis til að meta hvort atvinnustarfsemi er 

umhverfissjálfbær heldur geta aðildarríkin og Sambandið notað viðmiðin til að meta hversu 

umhverfissjálfbær fjárfesting er, t.d. á grundvelli þess hve hátt hlutfall af veltu félagsins má 

rekja til sjálfbærra verkefna.364 

  

 
360 Liður 40 í aðfaraorðum flokkunarreglugerðarinnar. Sjá umfjöllun um varúðarregluna í kafla 3.3. 
361 C-liður 3. gr. flokkunarreglugerðarinnar. Fyrirtæki þurfa, sbr. 13. gr. reglugerðarinnar, að uppfylla skilyrði 
viðmiðunarreglna Efnahags- og framfarastofnunarinnar fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki, leiðbeinandi meginreglur 
Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og mannréttindi, þar á meðal átta grundvallarsamþykktir Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar og reglu alþjóðaréttarskrárinnar. 
362 D-liður 3. gr. flokkunarreglugerðarinnar. 
363 Frumvarp að flokkunarreglugerðinni, bls. 12. 
364 Sama heimild. 
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6.5.3.3 Upplýsingaskylda 

Ákvæði flokkunarreglugerðarinnar um upplýsingaskyldu gilda til viðbótar við ákvæði upplýs-

ingagjafarreglugerðarinnar, sem fjallað var um í kafla 6.4. Þeim er ætlað að auka gagnsæi og 

auðvelda endafjárfestum að bera saman fjárfestingar með tilliti til þess hvort og hvernig þær 

fjármagna umhverfissjálfbæra atvinnustarfsemi.365  

Ákvæði 5.–8. gr. flokkunarreglugerðarinnar skera sig úr að því leyti að þau beinast að 

einkaaðilum. Önnur ákvæði reglugerðarinnar beinast að opinberum aðilum eða hafa almennt 

gildi.  

Ákvæði 5. gr. felur í sér skyldur fyrir þátttakendur á fjármálamarkaði til viðbótar við 

ákvæði 1.–3. mgr. 9. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar, sem fjallað var um í kafla 6.4.3.3. 

Samkvæmt ákvæðinu þarf að birta sérstakar upplýsingar þegar atvinnustarfsemi, sem styður 

við umhverfismarkmið, er bætt við undirliggjandi eignasafn fjármálaafurðar366 sem er ætlað að 

vera sjálfbær fjárfesting.367 Upplýsingarnar þarf að birta í gögnum sem notuð eru til að veita 

upplýsingar fyrir samningsgerð og í reglubundnum skýrslum. 

Með vísan til 1. mgr. 8. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar eru sömu kröfur gerðar til 

fjármálaafurða sem sagðar eru ýta undir umhverfiseinkenni eða félagsleg einkenni án þess að 

sjálfbærar fjárfestingar séu beinlínis markmið þeirra, sbr. 6. gr. flokkunarreglugerðarinnar. 

Haldi sjóðsstjóri því fram að sjóður sé sjálfbær eða umhverfisvænn þarf hann, samkvæmt 5. og 

6. gr. reglugerðarinnar� annars vegar að gefa til kynna í lýsingu sjóðsins hvaða 

umhverfismarkmiðum undirliggjandi fjárfesting stuðlar að og hins vegar hvernig og að hvaða 

marki undirliggjandi fjármálaafurðir sjóðsins stunda sjálfbæra atvinnustarfsemi. 

Sú krafa er gerð í ákvæði 7. gr. flokkunarreglugerðarinnar að allir þeir sem bjóða upp á 

fjármálaafurðir, aðrar en þær sem efla eiginleika umhverfisins eða hafa umhverfissjálfbærar 

fjárfestingar að markmiði, bæti staðlaðri yfirlýsingu við þær upplýsingar sem koma fram fyrir 

samningsgerð og í reglubundnar skýrslur sínar. Taka skal fram í yfirlýsingunni að 

undirliggjandi fjárfestingar fjármálaafurðarinnar taki ekki tillit til skilyrða ESB fyrir 

umhverfissjálfbærum fjárfestingum.368 Við hæfi er að benda á mikilvægi þessa ákvæðis. Það 

hefur í för með sér að kröfur flokkunarreglugerðarinnar um birtingu upplýsinga ná að einhverju 

 
365 Liður 19 í aðfaraorðum flokkunarreglugerðarinnar. 
366 Undirliggjandi eignasafn fjármálaafurðar eru þær eignir sem fjármálaafurð byggir á. Undirliggjandi eignasafn 
fjárfestingarsjóðs eru þau verðbréf sem sjóðurinn hefur fjárfest í. 
367 Birta þarf (a) upplýsingar um það eða þau umhverfismarkmið sem hin undirliggjandi fjárfesting styður við og 
(b) lýsingu á því hvernig og að hvaða marki starfsemi undirliggjandi fjárfestingar fjármálaafurðarinnar fellur undir 
skilgreiningu umhverfissjálfbærrar atvinnustarfsemi. 
368 Hin staðlaða yfirlýsing er svohljóðandi: „The investments underlying this financial product do not take into 
account the EU criteria for environmentally sustainable investments“.  
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leyti til allra þeirra sem gefa út fjármálaafurðir. Fjárfestar fá í öllum tilvikum upplýsingar um 

það hvort fjárfestingin byggir á viðmiðum ESB fyrir sjálfbærar fjárfestingar, ekki einungis 

þegar lögð er sérstök áhersla á umhverfismál. 

Að lokum þurfa félög, sem bera skyldu til að skila samstæðuskýrslu yfir ófjárhagsleg atriði 

í samræmi við 19. gr. a eða 29. gr. a í tilskipun 2013/34/ESB,369 að bæta upplýsingum í skýrsl-

una um það hvernig og að hvaða marki starfsemi fyrirtækisins tengist umhverfissjálfbærri 

atvinnustarfsemi, sbr. 1. mgr. 8. gr. flokkunarreglugerðarinnar. Meðal þeirra upplýsinga sem 

þar skulu koma fram er hve hátt hlutfall af veltu félagsins má rekja til vara eða þjónustu sem 

tengist umhverfissjálfbærri atvinnustarfsemi og hve hátt hlutfall fjárfestingarútgjalda eða 

rekstrarútgjalda tengist eignum eða ferlum í sambandi við umhverfissjálfbæra atvinnu-

starfsemi.370  

 

6.5.4 Framkvæmd 

Styðjast verður við tæknileg og oft á tíðum flókin gögn svo að meta megi nákvæmlega þau 

umhverfisáhrif sem atvinnustarfsemi leiðir af sér. Sökum þess hve hratt tækni og vísindum 

fleygir fram þótti skynsamlegt að hafa flokkunarreglugerðina sveigjanlega til að hún gæti 

staðist tímans tönn.371 Af því leiðir að viðmið um það hvað telst styðja verulega við eða skaða 

verulega hvert umhverfismarkmið fyrir sig eru ekki útskýrð í smáatriðum í reglugerðinni 

sjálfri.372 Ýtarlegri og nákvæmari skilyrði verða hins vegar sett upp í formi tæknilegra viðmið-

unarreglna.373  

Samkvæmt 1. og 2. mgr. 23. gr. flokkunarreglugerðarinnar er framkvæmdastjórninni veitt 

heimild til að samþykkja gerðir um tæknilegar viðmiðunarreglur, sbr. nánar 290. gr. SSESB.374 

Framkvæmdastjórninni ber því að skapa tæknilegar viðmiðunarreglur sem útlista nánar hvenær 

atvinnustarfsemi uppfyllir skilyrði 10.–15. gr. um að styðja verulega við umhverfismarkmið 

og 17. gr. um að skaða umhverfismarkmið verulega. Þar sem viðmiðunarreglurnar byggjast á 

290. gr. SSESB en ekki almennu lagasetningarmeðferð 294. gr., eins og reglugerðin, er 

einfaldara að breyta þeim reglulega í takt við nýjustu tækni og vísindi. Reglugerðin leggur þá 

skyldu á herðar framkvæmdastjórnarinnar að stofna svokallaðan samráðsvettvang fyrir 

 
369 Sjá nmgr. 343. 
370 A- og b-liður 2. mgr. 8. gr. flokkunarreglugerðarinnar. 
371 Liður 38 í aðfaraorðum flokkunarreglugerðarinnar. 
372 Sama heimild. 
373 Tæknilegu viðmiðunarreglurnar verða lagðar fram í formi framseldra gerða, sbr. Taxonomy: Final report of 
the Technical Expert Group on Sustainable Finance, bls. 3. 
374 Valdið nær til 4. mgr. 8. gr., 3. mgr. 10. gr., 3. mgr. 11. gr., 2. mgr. 12. gr., 2. mgr. 13. gr., 2. mgr. 14. gr. og 
2. mgr. 15. gr., sbr. 2. mgr. 23. gr. flokkunarreglugerðarinnar. 
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sjálfbær fjármál (e. Platform on sustainable finance) sem samanstendur af fulltrúum ýmissa 

nefnda og stofnana, þar á meðal ESA og umhverfisstofnunar Evrópu. Samráðsvettvangurinn á 

að vera framkvæmdastjórninni innan handar við gerð tæknilegu viðmiðunarreglnanna.375 

Eftirlit með því hvort þátttakendur á markaði fari eftir skyldu sinni til að birta upplýsingar 

samkvæmt 5.–7. gr. flokkunarreglugerðarinnar�er í höndum lögbærra yfirvalda hvers 

aðildarríkis og aðildarríkin bera ábyrgð á því að þau hafi nægar eftirlits- og 

rannsóknarheimildir til að sinna þessu hlutverki.376 Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. 

flokkunarreglugerðarinnar verður að tilnefna eftirlitsstjórnvald í samræmi við 

upplýsingagjafarreglugerðina. Fjármálaeftirlitsnefnd Seðlabanka Íslands sinnir þessu hlutverki 

sennilega hérlendis, sbr. umfjöllun í kafla 6.4.4. Aðildarríkjunum ber loks að lögfesta reglur 

um aðgerðir og viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif.377  

 

6.6 Reglugerð um sjálfbærar viðmiðanir 

6.6.1 Inngangur 

Þriðja og síðasta reglugerðin sem hér verður skoðuð er reglugerð (ESB) 2019/2089 um 

breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 að því er varðar viðmiðanir ESB vegna 

loftslagstengdra umbreytinga, viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningum og 

upplýsingagjöf um sjálfbærni fyrir viðmiðanir. Hún er breytingarreglugerð og er styttri en þær 

tvær sem þegar hefur verið fjallað um. Efni hennar er hins vegar tæknilega flókið og því er 

tilefni til að byrja umfjöllunina á því að skilgreina tvö af mikilvægari hugtökum 

reglugerðarinnar. Hugtakið viðmiðanir (e. benchmarks) á við um þær vísitölur (e. indices) sem 

notaðar eru sem viðmiðanir fyrir fjármálagerninga og fjárhagslega samninga eða til að mæla 

árangur fjárfestingarsjóða.378 Vísitala er tala sem er reiknuð út frá virði undirliggjandi eigna og 

mismunandi vísitölur byggjast á mismunandi samansafni undirliggjandi eigna.379 Vísitölur 

 
375 20. gr. flokkunarreglugerðarinnar. 
376 1. mgr. 21. gr. flokkunarreglugerðarinnar. 
377 22. gr. flokkunarreglugerðarinnar. 
378 3. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 um vísitölur sem notaðar eru sem viðmiðanir fjármálagerningum 
og fjárhagslegum samningum eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða og um breytingu á 2008/48/EB og 
2014/17/ESB og reglugerð (ESB) nr. 596/2014. 
379 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011. 
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leika lykilhlutverk á fjármálamörkuðum og geta haft töluverð óbein áhrif á dreifingu fjármagns 

enda er algengt að vísitölur séu undirstaða fjárfestinga.380 

Um stjórnun viðmiðana innan ESB gildir reglugerð (ESB) 2016/1011 um vísitölur sem 

notaðar eru sem viðmiðanir í fjármálagerningum og fjárhagslegum samningum eða til að mæla 

árangur fjárfestingarsjóða. Sérfræðingahópur ESB um sjálfbær fjármál sagði í skýrslu sinni um 

fjármögnun sjálfbærs evrópsks hagkerfis að langtímaáhætta og -tækifæri í sambandi við 

sjálfbærni og loftslagsmál endurspegluðust ekki almennilega í almennu verðmati á markaði og 

þar með ekki í viðmiðum. Hefðbundnar vísitölur sýndu ástandið eins og það væri og 

endurspegluðu UFS-þætti einungis að því marki sem markaðurinn gerði það sjálfur.381 

Framleiðendur vísitalna, þ.e. einstaklingar eða lögaðilar sem ráða yfir gerð vísitölu,382 hafa 

undanfarið sett upp viðmiðanir sem er ætlað að ná utan um UFS-þætti og sjálfbærnimarkmið 

en svo mikið ógagnsæi ríkir um þá aðferðafræði sem notuð er til að þróa slík viðmið að áreiðan-

leiki þeirra er takmarkaður.383 Rétt er að benda á að reglugerð (ESB) 2016/1011 gerir 

greinarmun á framleiðendum vísitalna og stjórnendum viðmiðana, sem eru einstaklingar eða 

lögaðilar sem hafa yfirráð yfir gerð viðmiðunar, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

2016/1011.384 

Til þess að takast á við ofangreind vandamál samþykkti ESB viðmiðanareglugerðina í 

nóvember 2019.385 Hér á eftir verður efni reglugerðarinnar tekið til skoðunar. 

 

6.6.2 Gildissvið og gildistími 

Þar sem um breytingarreglugerð er að ræða ná ákvæði hennar til þeirra sem falla undir gildis-

svið reglugerðarinnar sem verið er að breyta, þ.e. reglugerð (ESB) 2016/1011. Þar segir í 1. 

mgr. 2. gr. að reglugerðin gildi um útvegun viðmiðana, framlagningu þeirra gagna sem 

viðmiðanir byggjast á og notkun viðmiðana.386  

Reglugerðin hefur þegar tekið gildi en einstaka ákvæði henni munu koma til framkvæmda 

á næstu árum. 

 
380 Financing a Sustainable European Economy, bls. 53. Hlutlaus sjóðstýring vísitölusjóða byggist t.d. á þeirri 
aðferðafræði að apa beinlínis eftir vísitölu á sem nákvæmastan hátt með því að kaupa hluti í þeim félögum sem 
vísitalan byggist á. 
381 Financing a Sustainable European Economy, bls. 54; Action plan: Financing sustainable growth, bls. 7.  
382 Sjá skilgreiningu í 3. tölul. 1 mgr. 3. gr. reglugerðar 2016/1011. 
383 Action plan: Financing sustainable growth, bls. 7. 
384 Hugtakið er skýrt betur í lið 16 í aðfaraorðum reglugerðar 2016/1011 þar sem stjórnandi er sagður vera sá 
einstaklingur eða lögaðili sem hefur yfirráð yfir tiltækileika viðmiðunarinnar og stjórnar einkum fyrirkomulaginu 
við ákvörðun viðmiðunar, safnar og greinir inntaksgögnin, ákvarðar viðmiðunina og birtir hana. 
385 Report on Benchmarks, bls. 8. 
386 Nema þegar um ræðir þá aðila sem taldir eru upp í 2. mgr. greinarinnar, t.d. seðlabanka, opinbera aðila og 
fjölmiðla sem birta eða vísa til viðmiðana. 
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6.6.3 Inntak viðmiðanareglugerðarinnar 

6.6.3.1 Inngangur 

Helstu nýjungar viðmiðanareglugerðarinnar eru tvenns konar. Annars vegar kynnir reglugerðin 

til leiks tvær nýjar tegundir viðmiðana, viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga 

(hér eftir EU Climate Transition Benchmarks eða EU CTB) og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar 

að Parísarsamningum (hér eftir EU Paris-aligned Benchmarks eða EU PAB) og hins vegar eru 

gerðar kröfur til þess að öll viðmið, fyrir utan vaxtaviðmið (e. interest rate benchmarks) og 

gengisviðmið (e. currency benchmarks),387 uppfylli upplýsingaskyldu í tengslum við 

sjálfbærni. 

 

6.6.3.2 Nýjar viðmiðanir 

Samkvæmt lið 16 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar er einungis þeim stjórnendum 

heimilt að merkja viðmið sín EU PAB eða EU CTB sem framfylgja skilyrðum reglugerðarinnar 

svo að fjárfestar innan ESB geti auðveldlega reitt sig á hinar nýju viðmiðanir. Helsti munurinn 

á EU PAB og EU CTB er í grunninn sá að undirliggjandi eignasafn síðarnefndu 

viðmiðunarinnar byggist á eignum sem stefna að minni losun gróðurhúsalofttegunda í takt við 

markmið Parísarsamningsins en hvað EU PAB varðar verður útblástur undirliggjandi eigna 

samanlagt að vera í samræmi við markmið Parísarsamningsins.388 Viðmiðanir geta því verið 

EU CTB þó að samanlagður útblástur undirliggjandi eigna sé ekki í samræmi við 

Parísarsamninginn, svo lengi sem þróunin er í rétta átt.  

Viðmiðanir merktar EU CTB eru viðmiðanir þar sem undirliggjandi eignir eru valdar, 

metnar eða útilokaðar með það fyrir stafni að samanlagður útblástur undirliggjandi eignasafns 

sé á niðurleið (e. on a decarbonisation trajectory) og að samsetning þess sé í samræmi við 

frekari skilyrði sem framkvæmdastjórninni er heimilt að setja í samræmi við nýja 2. mgr. 19. 

gr. a, sbr. 3. mgr. 1. gr. viðmiðanareglugerðarinnar.389 Markmið félaga sem stefna í þá átt skulu 

vera opinber og trúverðug og ættu að hafa í för með sér raunverulega skuldbindingu um lækkun 

kolefnislosunar, auk þess sem markmiðin þurfa að vera nægjanlega greinargóð og tæknilega 

möguleg.390 

 
387 Slíkar viðmiðanir hafa ekki undirliggjandi eignir sem hafa áhrif á loftslagið. 
388 Muninn má sjá við samanburð á lið 17 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar og skilgreiningu á EU PAB 
í nýjum tölulið 23b í 1. mgr. 1. gr. viðmiðanareglugerðarinnar. 
389 1. mgr. 1. gr. viðmiðanareglugerðarinnar. Nýr töluliður 23a í 3. mgr. 1. gr. Samkvæmt nýjum tölulið 23c í 
sömu grein er útblástur á niðurleið þegar ferill í átt að samræmingu við markmið Parísarsamningsins, með því að 
lækka kolefnisútblástur, er mælanlegur innan ákveðins tímaramma með vísindalegum hætti. 
390 Liður 17 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar. 
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Viðmiðanir má merkja sem EU PAB ef undirliggjandi eignir þeirra eru valdar, metnar eða 

útilokaðar með þeim hætti að samanlagður útblástur hins endanlega eignasafns sé í samræmi 

við markmið Parísarsamningsins. Líkt og EU CTB þurfa EU PAB að uppfylla skilyrði í 

afleiddum gerðum framkvæmdastjórnarinnar.391 Að því viðbættu má starfsemi hinna 

undirliggjandi eigna ekki skaða önnur UFS-markmið verulega. 

Í nýjum viðauka, viðauka III, sem var bætt við reglugerð (ESB) 2016/1011, er fjallað um 

þá aðferðafræði sem stjórnendur EU CTB og EU PAB þurfa að nota.392 Þar segir að stjórnendur 

þurfi að móta, skrá og opinbera þá aðferðafræði sem notast er við til að reikna út vísitöluna og 

veita upplýsingar um helstu eignir sem vísitalan er samsett úr, þau skilyrði og aðferðir sem 

aðferðafræðin gengur út á og þau skilyrði sem notuð eru til að útiloka eignir og félög sem tengd 

eru við kolefnisfótspor eða jarðefnaeldsneytisbirgðir sem samræmast ekki kröfum 

vísitölunnar.393 Stjórnandi EU CTB þarf auk þess að birta upplýsingar um þau viðmið sem 

notuð eru til að greina hvort mismunandi flokkar kolefnislosunar séu á niðurleið og tilgreina 

þau gögn sem notuð eru við matið og upplýsa hvaðan þau koma.394 Stjórnandi EU PAB þarf 

að skýra þá formúlu eða reikningsaðferð sem notuð er til að ákvarða hvort útblásturinn er í 

samræmi við markmið Parísarsamningsins.395 Að lokum þarf stjórnandi að gefa upp hver 

samanlögð kolefnislosun eignasafnsins að baki vísitölunnar er.396  

Auk þeirra skilyrða sem fram koma í viðauka III þurfa stjórnendur EU CTB að velja, meta 

eða útiloka undirliggjandi eignir, gefnar út af þeim félögum sem uppfylla kröfur um minnkun 

kolefnislosunar fyrir 31. desember 2022.397 

Fyrir 1. janúar 2021 þarf framkvæmdastjórnin að auðkenna þær atvinnugreinar sem hafa 

ekki mælanleg markmið um að minnka losun koltvísýrings innan sérstaks tímafrests í samræmi 

við Parísarsamninginn. Slíkar greinar eru útilokaðar frá EU PAB í heild sinni.398 

 
391 1. mgr. 1. gr. viðmiðanareglugerðarinnar. Nýr 23b tölul. 3. mgr. 1. gr. 
392 3. mgr. 1. gr. viðmiðanareglugerðarinnar. Ný 1. mgr. 19. gr. a. 
393 Viðauki viðmiðanareglugerðarinnar. Nýr viðauki III, a–c-liður 1. mgr.  
394 Viðauki viðmiðanareglugerðarinnar. Nýr viðauki III, d- og e-liður 1. mgr. Fyrsta stigs kolefnislosun (e. scope 
1 carbon emissions) er útblástur sem rekja má til upptaka sem lúta stjórn félags sem gefur út undirliggjandi eignir. 
Annars stigs kolefnislosun (e. scope 2 carbon emissions) er útblástur sem rakinn er til neyslu á aðkeyptri raforku, 
gufu eða öðrum orkugjöfum sem eru framleiddir á fyrri stigum fyrir félag sem gefur út undirliggjandi eignir. 
Þriðja stigs kolefnislosun (e. scope 3 carbon emissions) er öll óbein losun sem fellur ekki undir fyrsta eða annars 
stigs kolefnislosun en á sér stað í verðmætakeðju félags, hvort sem er á fyrri eða seinni stigum. 
395 Viðauki viðmiðanareglugerðarinnar. Nýr viðauki III, 2. mgr. 
396 Viðauki viðmiðanareglugerðarinnar. Nýr viðauki III, f-liður 1. mgr. 
397 3. mgr. 1. gr. viðmiðanareglugerðarinnar. Ný 19. gr. b. Matið á að fara fram á grundvelli þess hvort félögin 
hafa (i) sett sér mælanleg kolefnislosunarmarkmið innan tiltekins tímaramma, (ii) birt upplýsingar um minnkun 
kolefnislosunar sem er sundurliðuð með tilliti til dótturfélaga, (iii) birt árlegar upplýsingar um framgang félagsins 
gagnvart kolefnislosunarmarkmiðum þess og (iv) hvort starfsemin á bak við undirliggjandi eignir skaðar önnur 
UFS-markmið verulega. 
398 3. mgr. 1. gr. viðmiðanareglugerðarinnar. Ný 19. gr. c. 
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Í nýrri 19. gr. d segir að allir stjórnendur innan ESB sem bjóða upp á veigamiklar 

viðmiðanir (e. significant benchmarks), í skilningi reglugerðar (ESB) 2016/1011, skuli leitast 

við að bjóða upp á eitt eða fleiri undir merki EU CTB fyrir 1. janúar 2022, sbr. 3. mgr. 1. gr. 

viðmiðanareglugerðarinnar. Óljóst er hvaða áhrif skyldan til að leitast við felur í sér og hvernig 

eftirlitsaðilar eiga að meta hvort henni hafi verið framfylgt.  

 

6.6.3.3 Upplýsingaskylda 

Samkvæmt lið 18 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar er algengt að nauðsynlegar 

upplýsingar skorti um það hvernig tekið er tillit til UFS-þátta í þeirri aðferðafræði sem 

stjórnendur viðmiðana beita. Til að stuðla að vel upplýstum ákvörðunum er lögð 

upplýsingaskylda á stjórnendur EU PAB og EU CTB.399  

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 er stjórnendum skylt að birta 

aðferðafræði sína við stjórnun viðmiðana opinberlega. Með nýjum d-lið við greinina er 

stjórnendum gert að skýra hvernig lykilatriði aðferðafræðinnar endurspegla UFS-gildi fyrir 

allar viðmiðanir nema vaxta- og gengisviðmið.400 Þessi skylda nær til allra viðmiðana, ekki 

bara EU PAB og EU CTB. Í henni felst meðal annars að stjórnandi þarf að útskýra hvernig 

undirliggjandi eignir voru valdar og þeim gefið vægi, hvaða eignir voru útilokaðar og hvers 

vegna og hvernig kolefnislosun hverrar eignar var mæld.401 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (e. European Securities and Markets 

Authority eða ESMA) heldur úti skrá yfir stjórnendur sem hafa heimild til að gefa út 

viðmiðanir.402 Tveimur vikum eftir að stjórnanda er bætt í skrána skal hann gefa út 

viðmiðanayfirlýsingu (e. benchmark statement) fyrir hverja viðmiðun eða hvern flokk 

viðmiðana með ýmsum upplýsingum sem nánar eru útlistaðar í 2. mgr. 27. gr. reglugerðar 

(ESB) 2016/1011. Meðal þeirra breytinga sem gerðar eru með viðmiðanareglugerðinni er ný 

2. mgr. a 27. gr. sem gerir kröfu um að viðmiðanayfirlýsingin innihaldi útskýringu á því 

hvernig UFS-þættir endurspeglast í hverri viðmiðun eða hverjum flokki viðmiðana sem boðið 

er upp á. Eigi viðmiðun ekki að stuðla að UFS-þáttum þarf að fylgja skýr yfirlýsing í 

viðmiðanayfirlýsingunni um að það sé ekki tilgangurinn. Bjóði stjórnandi hvorki upp á EU 

PAB né EU CTB þarf að taka það fram í viðmiðanayfirlýsingum allra þeirra viðmiðana sem 

aðilinn býður upp á.403  

 
399 Liður 18 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar. 
400 2. mgr. 1. gr. viðmiðanareglugerðarinnar. Nýr d-liður 1. mgr. 13. gr. 
401 Liður 20 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar. 
402 36. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011. 
403 6. mgr. 1. gr. viðmiðanareglugerðarinnar. Ný 2. mgr. a 27. gr. 
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Fyrir 31. desember 2021 þurfa allar viðmiðanayfirlýsingar stjórnenda að innihalda 

útskýringar á því hvernig aðferðafræði hverrar viðmiðunar samræmist annaðhvort markmiðinu 

um lækkun kolefnislosunar eða markmiðum Parísarsamningsins.404  

 

6.6.4 Framkvæmd 

Reglugerðin veitir framkvæmdastjórninni vald til að setja framseldar gerðir til að skýra nánar 

tiltekin ákvæði og gerir kröfu um að hún leiti ráða hjá sérfræðingum frá hverju aðildarríki áður 

en slíkar gerðir eru lagðar fram.405 Framkvæmdastjórninni er sömuleiðis gert að endurskoða 

lágmarkskröfur fyrir EU PAB og EU CTB fyrir 31. desember 2022.  

Með breytingu á 1. mgr. 42. gr. reglugerðar (ESB) 2016/1011 er lögbærum stjórnvöldum 

gefið vald til að beita stjórnsýsluviðurlögum og öðrum ráðstöfunum vegna brota á hinum nýju 

19. gr. a, 19. gr. b og 19. gr. c um kröfur gagnvart EU PAB og EU CTB, sbr. 7. mgr. 1. gr. 

viðmiðanareglugerðarinnar. 

 

7 Tengsl reglugerðanna við stefnu ESB á sviði umhverfismála 
7.1 Inngangur 

Þrátt fyrir að reglugerðirnar þrjár sæki stoð í 114. gr. SSESB um virkni innri markaðarins en 

ekki í umhverfiskafla sáttmálans tengjast aðgerðir ESB á sviði sjálfbærra fjármála umhverfis-

stefnu ESB sterkum böndum. Ómögulegt er að segja með fullri vissu hvað felst nákvæmlega í 

umhverfisstefnu ESB, líkt og fjallað var um í kafla 3.2, enda er hugtakið umhverfi ekki 

skilgreint í sáttmálum Sambandsins. Hér verður engu að síður farið sérstaklega yfir stefnuna 

og tengsl hennar við reglugerðirnar þrjár.  

Samkvæmt frumvörpum að flokkunarreglugerðinni og viðmiðanareglugerðinni, sem komu 

út í maí 2018, eru þær viðbót við eða styðja við (e. complement) gildandi stefnur ESB í 

umhverfis- og loftslagsmálum. Orðið complement getur haft tvær merkingar í þessu samhengi. 

Annars vegar að valda því að eitthvað annað verði betra eða eftirsóknarverðara og hins vegar 

að fylla eitthvað þannig að það verði heilt eða nothæft.406 Fyrri skýringin gefur til kynna að 

reglugerðirnar styðji við gildandi umhverfis- og loftslagsstefnu ESB en sú síðari að þær bætist 

við stefnurnar. Þ.a.l. eru ekki forsendur til að meta hvort framkvæmdastjórnin telur 

 
404 Sama heimild. 
405 8. mgr. 1. gr. viðmiðanareglugerðarinnar. Ný 1. og 4. mgr. 49. gr. Þessi skylda er í samræmi við samstarfs-
samning milli stofnana um betri lagasetningu. 
406 Netorðabók Cambridge-háskóla gefur eftirfarandi skýringar á orðinu complement: to make something else seem 
better or more attractive when combining with it og to help make something or someone more complete or 
effective.  
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reglugerðirnar vera hluta af umhverfisstefnu ESB eða ekki. Orðalag frumvarps að upplýsinga-

gjafarreglugerðinni er líka óskýrt. Þar segir að frumvarpið sé hluti af yfirgripsmiklum 

aðgerðum ESB sem eigi að styðja við stefnumörkun ESB á sviði loftslagsmála og sjálfbærrar 

þróunar, auk orku- og loftslagsmarkmiða ESB á tímabilinu 2014–2020.407 Framsetningin 

útilokar ekki að upplýsingagjafarreglugerðin eigi undir umhverfisstefnuna en staðfestir það 

ekki heldur.  

Til viðbótar má benda á skýrslu sem unnin var árið 2019 af skrifstofu innri stefna 

Sambandsins (e. Directorate-General for Internal Policies of the Union) þar sem farið var yfir 

stöðu umhverfis- og loftslagsreglna ESB að beiðni Evrópuþingsins.408 Sérstaka umfjöllun um 

sjálfbær fjármál má finna í kaflanum Stefna ESB í umhverfismálum (e. EU environmental 

policies) þar sem reglugerðirnar þrjár eru til umræðu.409  

Áður en lengra er haldið er rétt að benda á að fordæmi eru fyrir því, eins og fjallað var um 

í kafla 6.2.3, að ein og sama gerðin endurspegli tvær stefnur samtímis, t.d. tilskipun 

2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum sem byggir á 1. mgr. 

192. gr. og 114. gr. SSESB.  

Í eftirfarandi umfjöllun verður litið til nokkurra atriða sem varpa frekara ljósi á tengsl 

reglugerðanna við umhverfisstefnu ESB í þessum kafla, auk þess sem eðli tengslanna verða 

athuguð. 

 

7.2 Tilgangur aðgerða ESB á sviði sjálfbærra fjármála 

ESB hefur ekki annarra kosta völ en að endurmeta stefnur sínar til þess að ná umhverfis- og 

loftslagsmarkmiðum Sambandsins og fjármálakerfi Evrópu er ekki undanskilið þessari 

viðleitni.410 Reglugerðirnar leggja grunninn að fyrirkomulagi þar sem UFS-þættir skipa 

mikilvægan sess í hjarta fjármálakerfisins og styðja þannig við umbreytingu hagkerfis ESB yfir 

í grænna, þrautseigara og meira hringlaga kerfi.411  

Fjallað var um upprunalegan tilgang aðgerða ESB á sviði sjálfbærra fjármála í kafla 6.3.3 

þar sem sú ályktun var dregin að endanlegur tilgangur þeirra sé að standa við ákvæði 

Parísarsamningsins, einkum í tengslum við c-lið 1. mgr. 2. gr. samningsins um að tryggja þurfi 

 
407 Á ensku: This proposal is part of a more comprehensive EU package to achieve the EU‘s climate and 
sustainable development agenda and feeds into the Union‘s energy and climate goals for 2014–2020 … Unlike 
the other EU initiatives, this proposal focuses explicitly on financing aspects by the private sector. 
408 EU Environment and Climate Change Policies. 
409 Sama heimild, bls. 26. 
410 Taxonomy Technical Report Finance, bls. 12. 
411 Frumvarp að flokkunarreglugerðinni, bls. 1; frumvarp að upplýsingagjafarreglugerðinni, bls. 1; frumvarp að 
viðmiðanareglugerðinni, bls. 1. 
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að fjármagnsflæði sé samrýmanlegt aðgerðum sem stuðla að lítilli losun gróðurhúsalofttegunda 

og þróun viðnáms gegn loftslagsbreytingum. Ekki er minnst einu orði á innri markaðinn í 

skýrslu sérfræðingahóps ESB um sjálfbær fjármál412 og hið sama er uppi á teningnum í 

aðgerðaáætlun ESB um fjármögnun sjálfbærs hagvaxtar.413 Vísað er til innri markaðarins í iii. 

lið b-liðar 1. mgr. 2. gr. ákvörðunar um stofnun sérfræðingahóps um sjálfbær fjármál en þar 

virðist innri markaðurinn vera markmið eða verkfæri í þágu sjálfbærra fjármála, eins og komið 

var að kafla 6.3.5, ekki sem sjálfstætt takmark eða tilgangur. 

Tilgangur aðgerða ESB á sviði sjálfbærra fjármála er að stuðla að því að ESB standi við 

alþjóðlegar skuldbindingar Sambandsins á sviði umhverfis- og loftslagsmála, sem ber strax 

vott um verulega sterk tengsl reglugerðanna við stefnu ESB á sviði umhverfismála. Næstu 

kaflar gefa betri yfirsýn yfir hve sterk þessi tengsl eru. 

 

7.3  Ástæður að baki sérhverri reglugerð 

Farið var yfir markmið reglugerðanna samkvæmt aðfaraorðum þeirra í kafla 6.3.5 þar sem 

hugtök eins og viðskiptahindranir á innri markaðinum, röskun á samkeppni og markaði, 

óhagkvæm virkni innri markaðarins, uppskipting á markaði og ójöfn samkeppnisskilyrði eru 

fyrirferðarmikil. Samræmdar reglur á sviði sjálfbærra fjármála þóttu til þess fallnar að leysa 

þessi vandamál og því er 114. gr. SSESB lagastoð gerðanna.414 Eitt af almennu markmiðum 

reglugerðanna er að gera fjármál sjálfbærari, auk þess sem ágalli í virkni fjármálakerfisins er 

vettvangur aðgerðanna, samanber umfjöllun í kafla 5.3 um markaðsbrest.415 

Samspil fjármála- og umhverfissjónarmiða kemur vel fram í skýrslu sérfræðingahóps um 

sjálfbær fjármál. Í skýrslunni segir, eins og nefnt var í kafla 4.3.4, að sjálfbær fjármál snúist 

um tvennt: Annars vegar að auka framlag fjármálaheimsins til sjálfbærs hagvaxtar og 

mótvægisaðgerða gegn loftslagsbreytingum og hins vegar að auka fjármálastöðugleika með 

því að flétta saman UFS-þætti og fjárfestingarákvarðanir. Sé mark tekið á efni skýrslunnar 

snúast sjálfbær fjármál um að bæta hvort tveggja í senn, umhverfið og fjármálaheiminn.  

 
412 Heiti skýrslunnar sem hópurinn vann að, Fjármögnun sjálfbærs hagkerfis í Evrópu (e. Financing a Sustainable 
European Economy), ber jafnframt vott um að raunverulegt markmið þeirra aðgerða sem leiddu til flokkunar-
reglugerðarinnar, upplýsingagjafarreglugerðarinnar og viðmiðanareglugerðarinnar hafi verið að gera evrópska 
hagkerfið sjálfbært, en ekki að koma í veg fyrir viðskiptahindranir á innri markaðinum. 
413 Markmið aðgerðaáætlunarinnar eru að (i) beina flæði fjármuna til sjálfbærra fjárfestinga með það að marki að 
ná sjálfbærum hagvexti fyrir alla, (ii) hafa stjórn á fjárhagslegri áhættu sem leiðir af loftslagsbreytingum, eyðingu 
auðlinda, hnignun umhverfisins og félagslegum vandamálum og (iii) stuðla að gagnsæi og langtímahugsun í 
fjármála- og atvinnustarfsemi. 
414 Commission Staff Working Document. Impact Assessment, bls. 30–31. 
415 Annað þrep pýramídans í kafla 6.3.3 (og mynd 1 í viðauka) er að stuðla að sjálfbærum fjármálum innan ESB. 
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Á hinn bóginn er ljóst að reglugerðirnar endurspegla ákveðin ákvæði Parísarsamningsins, 

sérstaklega fjármagnsflæðitakmarkið í c-lið 1. mgr. 2. gr. samningsins, eins og athugun í kafla 

6.3.3 gefur til kynna. Samkvæmt rannsókninni eru markmið hverrar reglugerðar fyrir sig fyrst 

og fremst að styðja við annað þrep pýramídans í kafla 6.3.3 í því skyni að ná endanlegu 

takmarki aðgerðanna. Með öðrum orðum er markmið sérhverrar reglugerðar að stuðla að 

sjálfbærum fjármálum innan ESB til að styðja sambandið í þeirri viðleitni að gera fjármagns-

flæði samrýmanlegt við ferli sem stefnir í átt að lítilli losun gróðurhúsalofttegunda, sbr. c-lið 

1. mgr. 2. gr. Parísarsamningsins.  

Í samræmi við lagastoð reglugerðanna eru reglur aðildarríkjanna á sviðinu nú samræmdar 

og röksemdir fyrir þörfinni á samræmingu eru rökréttar og eiga rétt á sér. Hugmyndin um að 

málefni innri markaðarins séu tilgangur og eina þyngdarmiðja reglugerðanna er hins vegar 

nýtilkomin. Á rúmum tveimur mánuðum sem liðu frá því að aðgerðaáætlun 

framkvæmdastjórnarinnar um fjármögnun sjálfbærs hagvaxtar var birt í mars 2018 og þar til 

framkvæmdastjórnin skilaði áhrifamati og drögum að reglugerðunum í maí sama ár, breyttist 

áherslan og fór á málefni innri markaðarins, sbr. umfjöllun í kafla 6.2.2. Hér verður látið ósagt 

hver ástæða þess að vægi innri markaðarins jókst jafn mikið á kostnað umhverfismála og raun 

ber vitni, á svo skömmum tíma. Hvað sem því líður sýnir umfjöllun þessa kafla enn frekar hve 

sterk tenging reglugerðanna við umhverfismál er. 

 

7.4 Vægi umhverfisverndar gagnvart öðrum stoðum sjálfbærrar þróunar 

7.4.1 Áhersla á umhverfisvernd umfram félagslega þróun 

Síðustu tveir kaflar undirstrika náið samband reglugerðanna þriggja við sjálfbærni en hafa skal 

í huga að umhverfismál eru ekki eini þáttur sjálfbærrar þróunar. Í þessum kafla verður fjallað 

um það hve hallar á félagsleg málefni í reglugerðunum og í næsta kafla verður efnahagsleg 

þróun tekin fyrir.  

Við hæfi er að byrja umfjöllunina á því að skoða aðgerðaáætlun ESB um samband 

fjármálamarkaða frá 2015. Kafli 3.3 ber yfirskriftina Nýting fjármála til að tryggja 

umhverfissjálfbærni416 þar sem segir frá áætlunum Sambandsins um að meta og styðja við 

markaðsdrifna uppbyggingu á sviðinu. Hér er sérstaklega vakin athygli á því að talað er um 

umhverfissjálfbærni og ekki minnst á hinar stoðir sjálfbærrar þróunar. Ári síðar segir í 

uppfærðri áætlun um samband fjármálamarkaða, sem rædd var í kafla 6.3.3, að hópur verði 

stofnaður sem eigi að gera evrópska áætlun fyrir græn fjármál. Í kjölfarið samþykkti ESB 

 
416 Leturbreyting höfundar. Á ensku: Harnessing finance to deliver environmental sustainability. 
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ákvörðun um stofnun sérfræðingahóps um sjálfbær fjármál þar sem ljósi er varpað á hlutverk 

hópsins. Þar segir í lið 3 í aðfaraorðum að við gerð tilmæla sinna skuli hópurinn taka sérstakt 

tillit til áskorana í tengslum við loftslags- og umhverfismál gagnvart fjármálakerfinu.417 

Samkvæmt i. lið b-liðar 1. mgr. 2. gr. ákvörðunarinnar er verkefni hópsins meðal annars að 

veita tilmæli um breytingar á fjármálastefnu ESB sem greiðir fyrir flæði fjármagns til 

sjálfbærra fjárfestinga, með sérstakri áherslu á umhverfissjálfbærni, en líka athuga aðrar hliðar 

sjálfbærrar þróunar.418 Orðanotkun í þessum skjölum gefur til kynna að loftslags- og 

umhverfismál hafi verið í forgrunni þegar lagt var af stað með þær aðgerðir sem reglugerðirnar 

grundvallast á. 

Upphafleg áhersla á umhverfismál endurspeglast í reglugerðunum. Vægi umhverfismála er 

skýrt í flokkunarreglugerðinni enda tekur hún einungis til umhverfissjálfbærrar atvinnu-

starfsemi. Auk þess skyldar ákvæði b-liðar 2. mgr. 26. gr. reglugerðarinnar framkvæmda-

stjórnina til að gera skýrslu fyrir 31. desember 2021 en hún á að innihalda tillögur að nýjum 

ákvæðum svo víkka megi gildissvið hennar svo að það nái yfir önnur sjálfbærnimarkmið, þ.m.t. 

félagsleg markmið. Þrjár ástæður voru tilteknar í áhrifamati framkvæmdastjórnarinnar fyrir því 

að víkka gildissvið reglugerðarinnar jafnt og þétt frekar en að ljúka við allar hliðar 

flokkunarkerfisins fyrir innleiðingu þess.419 Tvær þeirra snérust um að rannsóknir á sviði 

umhverfismála væru þróaðri en á sviði félagslegrar þróunar en þriðja ástæðan var sú að brýn 

þörf væri á aðgerðum til að sporna við loftslagsbreytingum sem réttlæti það að þróa flokkunar-

kerfi sem styddi við loftslagsaðgerðir án tafar.420 Önnur sjálfbærnisjónarmið gætu beðið um 

sinn.421 Þannig var viðurkennt að umhverfisþáttur sjálfbærrar þróunar geti haft forgang fram 

yfir aðra þætti á grundvelli mikilvægis.422  

Annað dæmi um áherslu á umhverfismál er að finna í 6. og 7. mgr. 4. gr. upplýsingagjafar-

reglugerðarinnar sem fjallað var um í kafla 6.4.4. Þar segir að ESA eigi að þróa og birta drög 

að tæknilegum eftirlitsstöðlum hvað varðar efni, aðferðafræði og framsetningu upplýsinga um 

neikvæð áhrif á loftslagið og önnur umhverfistengd áhrif fyrir 30. desember 2020. Frestur til 

 
417 Á ensku: The group should have particular regard to the challenges posed by climate and environmental risk 
to the financial system. 
418 Á ensku: Facilitate the flow of public and private capital towards sustainable investments, with particular 
focus on environmental sustainability but also considering other dimensions of sustainability in ways that allow 
the EU to promote sustainable growth and a high level of protection of the environment.“ (leturbreyting höfundar). 
419 Commission Staff Working Document. Impact Assessment, bls. 62. 
420 Annars vegar sagði að þekking á því hvernig megi færa félagsleg markmið í flokkunarkerfi væru ekki 
fullnægjandi og hins vegar að slík takmörkun einfaldi afleidda löggjöf þar sem vísindi á sviði umhverfismála væru 
þróaðri. 
421 Commission Staff Working Document. Impact Assessment, bls. 62. 
422 Sjá einnig lið 10 í aðfaraorðum flokkunarreglugerðarinnar. 
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að gera álíka drög í sambandi við aðra sjálfbærniþætti er ári síðar, þ.e. 30. desember 2021. 

Skýringu á þessu misræmi á milli þátta sjálfbærrar þróunar er hvergi að finna en skýringin gæti 

hugsanlega verið af sama meiði og ástæður flokkunarreglugerðarinnar, þ.e. að rannsóknir á 

sviði umhverfis- og loftslagsmála séu langt komnar og að aðkallandi hætta vegna 

loftslagsvanda réttlæti áherslu á umhverfisvernd.  

Áhersla á umhverfis- og loftslagsmál í aðgerðum ESB á sviði sjálfbærra fjármála er augljós 

í viðmiðanareglugerðinni. Viðmiðanirnar sem þar eru kynntar, þ.e. EU PAB og EU CTB, taka 

mið af útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Þar eru engar sérstakar kröfur gerðar til að hafa áhrif 

á félagsleg málefni, aðrar en þær að valda ekki umtalsverðu tjóni á því sviði. Sérstaklega er 

tekið fram í frumvarpi að reglugerðinni að hún hafi engin félagsleg áhrif.423 Ástæður þess að 

einblínt er á loftslagsmál í reglugerðinni eru ekki sérstaklega tilgreindar en þó segir í skýrslu 

sérfræðingahóps um sjálfbær fjármál að nauðsynlegt sé að uppfæra reglugerð (ESB) 2016/1011 

um viðmiðanir svo að sjálfbærni verði tekin til greina. Í skýrslunni segir að þetta eigi 

sérstaklega við um loftslagsbreytingar enda gangist ESB við því að hagkerfinu stafi veruleg 

hætta af þeim.424 Hér vottar enn og aftur fyrir áherslu á umhverfisvernd umfram aðra þætti 

sjálfbærrar þróunar.  

Sérstök áhersla á umhverfismál fram yfir félagsleg málefni sýnir fram á að ESB telur 

umhverfisvernd meira aðkallandi en félagslega þróun í markaðslegu tilliti. 

 

7.4.2 Áhersla á umhverfisvernd umfram efnahagslega þróun 

Eins og fjallað var um í kafla 7.3 snúast sjálfbær fjármál bæði um að styðja við sjálfbæra þróun 

og að auka fjármálastöðugleika. Reglugerðunum er ætlað að stuðla að fjárfestingum í 

umhverfisvænni tækni, tryggja að fjármálakerfið geti vaxið með sjálfbærum hætti til lengri 

tíma og stuðla að uppbyggingu hringlaga lágkolefnishagkerfis með viðnámi gegn 

loftslagsbreytingum, sbr. þriðja þrepið í kafla 6.3. Auk þess átti sérfræðingahópur ESB um 

sjálfbær fjármál, við mótun tilmæla sinna, að taka tillit til þeirra áskorana sem leiða af 

fjárhagslegri áhættu vegna loftslagsbreytinga og annarra umhverfismála og finna leiðir til að 

verjast áskorunum vegna þessa til að tryggja fjármálastöðugleika.425 Markmiðin og verkefni 

sérfræðingahópsins benda til þess að aðgerðunum sé ætlað að styrkja hagkerfið og tryggja 

stöðugleika þess til lengri tíma.  

 
423 Frumvarp að viðmiðanareglugerðinni, bls. 9. 
424 Financing a Sustainable European Economy, bls. 54. 
425 ii. stafliður b-liðar 1. mgr. 2. gr. ákvörðunar um stofnun sérfræðingahóps um sjálfbær fjármál. 
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Hins vegar má ekki líta fram hjá endanlegu takmarki reglugerðanna: að beina flæði 

fjármuna til sjálfbærra fjárfestinga.426 Með reglugerðunum er beinlínis verið að nota hagkerfið 

sjálft í þágu umhverfisins. Þeirri staðhæfingu til stuðnings má vísa til þriggja atriða. Fyrst má 

nefna kafla 3.3 í aðgerðaáætlun ESB um Samband fjármálamarkaða, sem fjallað er um í síðasta 

kafla. Yfirskrift kaflans, Nýting fjármála til að tryggja umhverfissjálfbærni,427 gefur til kynna 

að framkvæmdastjórnin líti svo á að sjálfbær fjármál snúist um að beisla fjármálaheiminn til 

að tryggja umhverfissjálfbærni. Næst má vísa til liðar 3 í aðfaraorðum ákvörðunar 

framkvæmdastjórnarinnar um stofnun sérfræðingahóps um sjálfbær fjármál. Þar segir að 

hópurinn skuli taka sérstakt tillit til þarfarinnar á því að nýta fjármálamarkaði til að takast á við 

áskoranir fyrir fjármálakerfið í tengslum við loftslags- og umhverfismál, þ.e. sjálfbærniáhættu. 

Að lokum má nefna bæði lið 8 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar og lið 9 í aðfaraorðum 

flokkunarreglugerðarinnar en þar er talað um mikilvægi þess að hagnýta burði innri 

markaðarins til fulls með það fyrir augum að ná takmarkinu um fjármagnsflæði svo Sambandið 

geti staðið við alþjóðlegar skuldbindingar sínar. 

Hér hafa verið nefnd nokkur dæmi sem sýna fram á töluvert vægi umhverfisverndar á 

þremur mismunandi stigum aðgerða ESB á sviði sjálfbærra fjármála. Sambandið notar 

fjármálamarkaði sem verkfæri í þágu sjálfbærni og veitir umhverfisvernd þannig aukið vægi á 

kostnað efnahagslegrar þróunar. 

 

7.5 Stefna ESB á sviði umhverfismála 

7.5.1 Inngangur 

Svo greina megi hvers eðlis tengsl reglugerðanna þriggja eru við umhverfisstefnu ESB er rétt 

að fjalla um inntak stefnunnar. Í samræmi við þetta verður nú annars vegar fjallað um 

umhverfismarkmið SSESB og hins vegar um aðgerðaáætlanir Sambandsins á sviði umhverfis-

mála. Litið verður til áhrifa þeirra á umhverfisstefnu ESB og sambands við reglugerðirnar þrjár.  

 

7.5.2 Reglugerðirnar þrjár og umhverfismarkmið SSESB 

Stefna ESB á sviði umhverfismála verður að stuðla að þeim umhverfismarkmiðum sem fjallað 

var um í kafla 3.2. Hér verða umhverfismarkmiðin borin saman við markmið og innihald reglu-

gerðanna. 

 
426 Hina sérstöku áherslu á markmiðið um fjármögnun sjálfbærs hagkerfis má greina í kafla 6.3. 
427 Leturbreyting höfundar. Á ensku: Harnessing finance to deliver environmental sustainability. 
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Samkvæmt fyrsta umhverfismarkmiði 1. mgr. 191. gr. skal varðveita, vernda og bæta gæði 

umhverfisins. Um markmiðið var fjallað í kafla 3.2, þar sem segir að allir þættir markmiðsins 

séu teygjanlegir. Eitt af meginmarkmiðum reglugerðanna, og þeirra aðgerða sem þær grund-

vallast á, er að gera hagkerfi ESB sjálfbært. Ljóst er að sjálfbærara hagkerfi kemur til með að 

stuðla að varðveislu, vernd og bótum á umhverfinu, t.d. með því að lækka útblástur 

koltvísýrings og auka auðlindanýtni Evrópu.428 Reglugerðirnar endurspegla því fyrsta 

umhverfismarkmið 1. mgr. 191. gr.  

Óvíst er hvort reglugerðirnar stuðli að öðru umhverfismarkmiðinu en samkvæmt því skal 

Sambandið stuðla að heilsu manna. Eins og rætt var í kafla 3.2 mun hnatthlýnun hafa neikvæð 

áhrif á heilsu manna ef tekið er mið af upplýsingum sem koma fram í skýrslu milliríkjanefndar 

um loftslagsbreytingar.429 Ákvæðum reglugerðanna er ætlað að minnka útblástur koltvísýrings 

og þar með stuðla þær að heilsu manna. Tíminn mun hins vegar leiða í ljós hvort markmiðið 

raungerist. 

Í þriðja umhverfismarkmiði 1. mgr. 191. gr. segir að náttúruauðlindir skuli nýttar af varúð 

og skynsemi. Aðgerðum ESB á sviði sjálfbærra fjármála, þ.m.t. reglugerðunum þremur, er 

ætlað að stuðla að betri auðlindanýtingu eins og nánar verður fjallað um í kafla 7.5.3.2. 

Reglugerðirnar stuðla þ.a.l. að markmiðinu um að náttúruauðlindir skuli nýttar af varúð. 

Að lokum má segja að reglugerðirnar stuðli að fjórða umhverfismarkmiðinu um að 

ráðstafanir skuli gerðar á alþjóðavettvangi til að taka á svæðisbundnum eða alþjóðlegum 

umhverfisvanda, þar sem tilgangur þeirra er að standa við alþjóðlegar skuldbindingar ESB á 

sviði loftslagsmála, sbr. kafla 6.3.  

Færa má nokkuð sannfærandi rök fyrir því að reglugerðirnar þrjár stuðli að öllum 

umhverfismarkmiðum 1. mgr. 191. gr. SSESB, sem bendir enn frekar til sterkra tengsla 

reglugerðanna við umhverfisstefnu ESB. Hér má ef til vill spyrja hvort þessi tengsl megi alfarið 

rekja til samþættingarreglunnar enda eru umhverfismarkmið 1. mgr. 191. gr. SSESB á meðal 

þess sem rúmast innan hugtaksins umhverfisverndarkröfur, sbr. 11. gr. SSESB og umfjöllun 

um samþættingarregluna í kafla 3.2. Á þessu stigi verður ekki útilokað að sú sé raunin þótt um 

óvenju metnaðarfulla samþættingu umhverfismarkmiða við málefni innri markaðarins væri að 

ræða, þar sem reglugerðirnar virðast hafa jákvæð áhrif á öll umhverfismarkmiðin. 

Svo að skýra megi betur hvort um metnaðarfulla samþættingu sé að ræða eða hvort 

reglugerðirnar falli undir umhverfisstefnu ESB verður að athuga samband reglugerðanna við 

 
428 Sjá t.d. skilgreiningu á sjálfbærum fjármálum og upptalningu á UFS-þáttum í Commission Staff Working 
Document. Impact Assessment, bls. 11. 
429 Global warming of 1.5°C, bls. 8. 
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sjöundu aðgerðaáætlun ESB á sviði umhverfismála, þar sem hún er ekki meðal þeirra atriða 

sem Dhondt telur falla undir umhverfisverndarkröfur 11. gr. SSESB.430  

 

7.5.3 Aðgerðaáætlanir á sviði umhverfismála 

7.5.3.1 Inngangur 

Ákvæði 1. mgr. 191. gr. SSESB skilgreina almenn markmið Sambandsins á sviði 

umhverfismála en gefa ekki skýra mynd af því hvaða aðgerða eigi að grípa til eða hvernig það 

skuli gert. Ákvæði 3. mgr. 192. gr. SSESB geymir tilmæli til ráðsins og Evrópuþingsins um að 

samþykkja almennar aðgerðaáætlanir með þeim forgangsatriðum sem Sambandið stefnir að í 

umhverfismálum. Ráðið og Evrópuþingið hafa þannig ákveðið frelsi til að ákveða til hvaða 

aðgerða skuli gripið. 

Umhverfisstefna ESB stjórnast að mestu af innihaldi aðgerðaáætlana á sviði 

umhverfismála.431 Dómstóll Evrópusambandsins varpaði ljósi á hlutverk þeirra í máli 

Associazione agricoltori della provincia di Rovigo o.fl. gegn framkvæmdastjórninni432 þar sem 

hann sagði fimmtu aðgerðaáætlunina fela í sér ramma sem nota skyldi til að skilgreina og 

framkvæma umhverfisstefnu Sambandsins.433 Fyrsta aðgerðaáætlunin434 var samþykkt árið 

1973 en síðan þá hafa sex bæst við, nú síðast árið 2013 þegar aðgerðaáætlun númer sjö í röðinni 

var gefin út.435 Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. sjöundu aðgerðaáætlunarinnar bera hlutaðeigandi 

stofnanir ESB og aðildarríkin ábyrgð á því að gera viðeigandi ráðstafanir í því skyni að standa 

við forgangsmarkmið áætlunarinnar. Aðgerðaáætlunin er því bindandi fyrir þessa aðila. Auk 

þess verða stjórnvöld aðildarríkjanna að starfa með fyrirtækjum, aðilum vinnumarkaðarins, 

samfélaginu og einstaka borgurum þegar aðgerðir áætlunarinnar eru innleiddar, sbr. 2. mgr. 3. 

gr. áætlunarinnar. 

  

7.5.3.2 Reglugerðirnar þrjár og sjöunda aðgerðaáætlunin 

Sjöunda aðgerðaáætlunin mælir fyrir um níu forgangsmarkmið sem talin eru upp í 1. mgr. 2. 

gr. áætlunarinnar. Forgangsmarkmiðin gefa ákveðna mynd af þeirri umhverfisstefnu ESB sem 

 
430 Sjá umfjöllun um samþættingarregluna í kafla 3.3. 
431 Living well, within the limits of our planet. Factsheet, bls. 1. 
432 EBD, mál C-142/95P ECLI:EU:C:1996:493 (Associazione agricoltori della provincia di Rovigo o.fl). 
433Associazione agricoltori della provincia di Rovigo o.fl. gegn framkvæmdastjórninni, 32. gr. Þar segir: „It is 
clear from the foregoing that the Fifth Environment Action Programme is designed to provide a framework for 
defining and implementing Community environmental policy, but that it does not lay down legal rules of a 
mandatory nature“. 
434 Declaration on the programme of action of the European Communities on the environment. 
435 Sjá nmgr. 64. 
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var fylgt frá því sérfræðingahópur um sjálfbær fjármál var fyrst skipaður árið 2016 og þar til 

reglugerðirnar voru samþykktar fjórum árum síðar. Forgangsmarkmiðin eru: 
 
(a) að vernda, varðveita og efla náttúruauð Sambandsins, 
(b) að breyta Sambandinu í auðlindanýtið, grænt og samkeppnishæft hagkerfi sem einkennist af 

lítilli koltvísýringslosun,  
(c) að vernda borgara Sambandsins gegn umhverfistengdu álagi og áhættu fyrir heilbrigði manna 

og velsæld,  
(d) að hámarka ávinning af umhverfislöggjöf Sambandsins með því að bæta framkvæmd hennar,  
(e) að auka þekkingar- og heimildargrunn fyrir umhverfisstefnu Sambandsins,  
(f) að tryggja fjárfestingar fyrir umhverfis- og loftslagsstefnuna og taka á umhverfislegum 

úthrifum,  
(g) að bæta samþættingu umhverfismála og samfellu í stefnumálum,  
(h) að auka sjálfbærni borga Sambandsins,  
(i) að auka árangur Sambandsins við að takast á við alþjóðlegar áskoranir sem tengjast 

umhverfis- og loftslagsmálum. 
 

Hér verður fjallað um þau forgangsmarkmið sem hafa stærstan snertiflöt við viðfangsefni 

ritgerðarinnar og gætu skýrt stöðu reglugerðanna þriggja gagnvart umhverfisstefnu ESB. Við 

greininguna er stuðst við viðauka við aðgerðaáætlunina sem geymir greinargóða lýsingu á 

hverju markmiði fyrir sig. 

 

Forgangsmarkmið (b) 

Sambandið stefnir að því að breyta hagkerfi sínu í auðlindanýtið, grænt og samkeppnishæft 

hagkerfi sem einkennist af lítilli koltvísýringslosun, sbr. forgangsmarkmið (b). Þetta lætur 

kunnuglega í eyrum enda er eitt af markmiðum þriðja þreps markmiðapýramídans að stuðla að 

uppbyggingu hringlaga lágkolefnishagkerfis með viðnámi gegn loftslagsbreytingum. 

Frumvörp reglugerðanna byrja jafnframt á umfjöllun um að þær leggi grunninn að UFS-vænu 

fjármálakerfi og styðji þannig við umbreytingu Sambandsins yfir í grænna, þrautseigara og 

meira hringlaga hagkerfi, sem sé nauðsynlegt fyrir samkeppnishæfni Sambandsins til langs 

tíma.436 Reglugerðirnar virðast þannig byggjast á sömu hugmyndafræði og forgangsmarkmið 

(b). 

Í viðauka aðgerðaáætlunarinnar er meðal annars fjallað um forgangsmarkmið (b). Þar 

kemur fram að þörf sé á aukinni nýsköpun svo bæta megi auðlindanýtni en markaðurinn sem 

slíkur geti ekki náð tilskildum árangri án aðstoðar. Einnig kemur fram að smá og meðalstór 

fyrirtæki þurfi aðstoð við að innleiða nýja tækni. Þess vegna þykir nauðsynlegt að Sambandið 

 
436 Þetta er auk þess í samræmi við þriðja þrep pýramídans í kafla 6.3.3 (sjá mynd 1 í viðauka). 
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og aðildarríkin skapi góð skilyrði fyrir fjárfestingar og vistvæna nýsköpun og örvi þannig þróun 

sjálfbærra viðskipta- eða tæknilausna í umhverfismálum.437  

Efni reglugerðanna þriggja kemur heim og saman við hugmyndir um góð skilyrði fyrir 

fjárfestingar og nýsköpun. Óþarfi er að staldra lengi við fyrra atriðið enda er eitt almennra 

markmiða reglugerðanna að skapa góð skilyrði fyrir fjárfestingar í þágu sjálfbærni, sbr. 

umfjöllun í kafla 6.3.  

Áhrif reglugerðanna á nýsköpun eru ekki eins augljós en eru þó til staðar. Samkvæmt 1. 

mgr. 10. gr. flokkunarreglugerðarinnar þykir atvinnustarfsemi styðja verulega við umhverfis-

markmiðið um mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum, sem fjallað var um í kafla 6.5.3.2, 

þegar hún kemur í veg fyrir eða minnkar útblástur gróðurhúsalofttegunda eða stuðlar að því að 

gróðurhúsalofttegundir séu fjarlægðar með tilteknum aðferðum. Sérstaklega er tekið fram í 1. 

mgr. 6. gr. reglugerðarinnar að starfsemi í nýsköpun geti verið umhverfissjálfbær ef hún stuðlar 

að þessum atriðum. Þetta þýðir t.d. að fyrirtæki sem þróar nýja tækni til að binda kolefnislosun 

frá stórum verksmiðjum fellur undir sjálfbæran atvinnurekstur. Nýsköpun fyrirtækisins gerir 

það mögulegt fyrir aðra aðila að binda koltvísýring og þá skiptir ekki þótt fyrirtækið sjálft geri 

það ekki. Reglur upplýsingagjafarreglugerðarinnar eru sagðar sjá til þess að hvatar til 

nýsköpunar minnki ekki og ákvæði viðmiðanareglugerðarinnar þykja auka möguleika 

markaðarins á því að þróa nýstárlegar aðferðir við að takast á við vandamál í tengslum við 

umhverfið.438 Auðséð er að löggjafi ESB sóttist eftir því að lögfesta reglur sem skapa betri 

skilyrði fyrir fjárfestingar og vistvæna nýsköpun. 

Enn fremur segir í viðauka við sjöundu aðgerðaáætlunina að allar greinar atvinnulífsins 

þurfi að taka þátt í að minnka losun gróðurhúsalofttegunda og að taka þurfi stefnuvalkosti til 

skoðunar til að skipta yfir í lágkolefnishagkerfi með jöfnum og hagkvæmum hætti.439 Skiptin 

krefjist þess meðal annars að framleiðendur og neytendur verði hvattir til að huga að skilvirkri 

nýtingu auðlinda og að hringrásarhagkerfinu. Til viðbótar segir að Sambandið muni grípa til 

aðgerða til að auka vistvænleika vara og þjónustu á markaði ESB til að auka framboð 

umhverfissjálfbærra afurða.440 Þetta kemur heim og saman við sértæk markmið reglugerðanna 

þriggja. 

Viðmið flokkunarreglugerðarinnar munu, samkvæmt skýrslu tæknilegs sérfræðingahóps 

ESB um sjálfbær fjármál, hjálpa fyrirtækjum og útgefendum fjármálaafurða að auka 

 
437 Viðauki við ákvörðun 1386/2013/ESB, 30. mgr.  
438 Frumvarp að upplýsingagjafarreglugerðinni, bls. 5; frumvarp að viðmiðanareglugerðinni, bls. 12. 
439 Viðauki við ákvörðun 1386/2013/ESB, 33. mgr. 
440 Viðauki við ákvörðun 1386/2013/ESB, 35. mgr. 
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vistvænleika sinn.441 Upplýsingagjöf á grundvelli flokkunarkerfisins mun hjálpa markaðinum 

að ákveða hve vistvænleg atvinnustarfsemi á bak við fjárfestingu er.442  

Eins má nefna 3. gr. og 6. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar, sem skylda þátttakendur 

á fjármálamarkaði og fjármálaráðgjafa óbeint til að setja sér sjálfbærniáhættustefnu, samþætta 

sjálfbærniáhættu við fjárfestingarákvarðanir eða fjármálaráðgjöf og meta líkleg áhrif 

sjálfbærniáhættu á hagnað fjármálaafurðar eða -ráðgjafar, sbr. umfjöllun í kafla 6.4.3.1. 

Ákvæði upplýsingagjafarreglugerðarinnar auka bæði vistvænleika vara (fjármálaafurða) og 

þjónustu (fjármálaráðgjafar) með því að krefjast þess að aðilar taki tillit til sjálfbærniáhættu.  

Með því að tryggja tilvist viðmiðana sem taka raunverulega mið af umhverfissjálfbærni 

auðveldar viðmiðanareglugerðin fjárfestingarfélögum að mæla sjálfbærni verðbréfasjóða og 

annarra afurða. Reglugerðin stuðlar þannig óbeint að sjálfbærari þjónustu annarra félaga. Að 

auki má velta því upp hvort stjórnendur viðmiðana veiti þjónustu (e. service) í skilningi 56. gr. 

SSESB þegar þeir halda úti viðmiðunum og að reglugerðin auki þannig vistvænleika þjónustu 

með beinum hætti með því að tryggja framboð viðmiðana sem eru raunverulega sjálfbær.443 

Hvað sem því líður auka reglugerðirnar þrjár bæði vistvænleika vara og þjónustu og framboð 

umhverfissjálfbærra afurða. 

Undir lok umfjöllunar um forgangsmarkmið (b) er upptalning á því sem sjöunda 

aðgerðaáætlunin á að tryggja svo að Sambandið geti orðið auðlindanýtið, grænt og 

samkeppnishæft hagkerfi sem einkennist af litlum kolefnisútblæstri fyrir árið 2020.444 Áætlun-

in á meðal annars að tryggja að viðmiðunaraðferðir séu til staðar og að fyrirtæki hafi hvata til 

að fjárfesta í auðlindanýtnum kostum.445 Ekki gerist þörf til að fjalla ítarlega um þá staðreynd 

að viðmiðanareglugerðin tryggir að viðmiðunaraðferðir séu til staðar. Hér nægir að benda til 

umfjöllunar í kafla 6.6.1 um eðli viðmiðana.  

Hugmyndin um að hvetja fyrirtæki til að fjárfesta í auðlindanýtum kostum fellur vel að 

ákvæðum flokkunarreglugerðarinnar og upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 

Flokkunarreglugerðin hefur þau áhrif að hlutabréf eða skuldabréf sem gefin eru út af 

fyrirtækjum sem stunda umhverfissjálfbæra atvinnustarfsemi í skilningi 3. gr. 

 
441 Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, bls. 2. 
442 Sama heimild, bls. 3. Með öðrum orðum getur flokkunarkerfið komið í veg fyrir upplýsingaósamræmi, sbr. 
umfjöllun í kafla 4.3.3. 
443 Leit í gagnasafni dómstóls ESB bendir til þess að dómstóllinn hafi ekki enn dæmt um eðli og eiginleika viðmið-
ana hvað þetta varðar. Eitt af skilyrðum þess að um þjónustu sé að ræða er að endurgjald komi fyrir. Dómstóll 
Evrópusambandsins túlkar hugtakið endurgjald með víðtækum hætti sbr. t.d. EBD, mál C-157/99 
ECLI:EU:C:2001:404 (Smits og Peerbooms); EBD, mál C-281/06 ECLI:EU:C:2007:816 (Jundt).  
444 Viðauki við ákvörðun 1386/2013/ESB, 43. mgr. 
445 Viðauki við ákvörðun 1386/2013/ESB, b-liður 43. mgr. Mikilvægt er að greina á milli fjárfestinga fyrirtækja í 
tengslum við rekstur og fjárfestinga í fjármálaafurðum. Hér er fjallað um hið fyrrnefnda. 
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reglugerðarinnar, og eru markaðssett sem slík, eru eftirsóknarverðari en aðrar sambærilegar 

afurðir. Þess háttar fyrirtæki eiga því greiðari aðgang að fjármagni en fyrirtæki sem uppfylla 

ekki skilyrði reglugerðarinnar. Flokkunarreglugerðin veitir rekstraraðilum þannig 

fjárhagslegan hvata til að gera atvinnustarfsemi fyrirtækja sinna umhverfissjálfbæra og ein 

leiðin til að ná því markmiði er að auka hagkvæmni við nýtingu náttúruauðlinda sem er liður í 

umhverfismarkmiðinu um skipti í hringrásarhagkerfi, sbr. a-lið 1. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar. 

Að auki getur starfsemi fyrirtækis ekki verið umhverfissjálfbær þegar hún leiðir til óhagkvæmr-

ar nýtingar náttúruauðlinda, samkvæmt d-lið 1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar.  

Kafli 6.4.3.2 um helstu neikvæðu áhrif á sjálfbærniþætti fjallar um ákvæði 4. og 7. gr. 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar sem þátttakendur á fjármálamarkaði og fjármálaráðgjafar 

þurfa að fylgja eða skýra frá því hvers vegna það er ekki gert. Aukið gagnsæi neikvæðra áhrifa 

fjárfestinga á sjálfbærniþætti gefur félögunum tilefni til að velja frekar afurðir frá sjálfbærum 

fyrirtækjum í eignasöfn sín þar sem sjálfbærni er söluvæn og upplýsingar um neikvæð áhrif á 

sjálfbærniþætti eru fráhrindandi. Fyrirtæki sem eru ekki sjálfbær eiga þannig erfiðara með að 

tryggja sér fjármagn. Upplýsingagjafarreglugerðin hefur þ.a.l. þau óbeinu áhrif að fyrirtæki sjá 

hag sinn í því að lágmarka neikvæð áhrif starfsemi sinnar á sjálfbærniþætti svo að þátttakendur 

á fjármálamarkaði og fjármálaráðgjafar kjósa heldur að fjárfesta í eða mæla með afurðum 

þeirra og þeir eiga fyrir vikið auðveldara með að markaðssetja og selja fjármálaafurðir sínar og 

ráðgjöf. Af ofangreindu er ljóst að ákvæði bæði flokkunarreglugerðarinnar og upplýsinga-

gjafarreglugerðarinnar hvetja fyrirtæki til að fjárfesta í auðlindanýtnum kostum.  

Nánari leiðbeiningar í v. lið 43. mgr. fylgja upptalningunni á því sem sjöunda aðgerðaáætl-

unin á að tryggja svo að forgangsmarkmiði (b) verði náð.446 Þar segir að endurskoða þurfi 

löggjöf um vörur í því skyni að bæta umhverfisárangur og auðlindanýtni þeirra og að örva þurfi 

eftirspurn neytenda eftir umhverfissjálfbærum afurðum og þjónustu með stefnum sem stuðli 

að því að þær séu aðgengilegar, á viðráðanlegu verði, að þær virki og séu aðlaðandi. Hugtakið 

vörur (e. products) er ekki skilgreint frekar í áætluninni en engin ástæða er til annars en að ætla 

að fjármálaafurðir (e. financial products) falli þar undir. Fyrri umfjöllun þessa kafla gefur til 

kynna að reglugerðirnar stuðli að vistvænum og auðlindanýtnum fjármálaafurðum og þær 

hljóta því að teljast hluti af umræddri endurskoðun á regluverki vara.447 Flokkunarreglugerðin 

 
446 Viðauki við ákvörðun 1386/2013/ESB, v. liður 43. mgr. 
447 Flokkunarreglugerðin veitir markaðinum leiðbeiningar um það hvenær atvinnustarfsemi er umhverfissjálfbær. 
Þannig hjálpar hún rekstraraðilum að gera starfsemi fyrirtækja sinna raunverulega sjálfbæra og auðveldar 
endafjárfestum að finna umhverfissjálfbærar fjármálaafurðir. Upplýsingagjafarreglugerðin eykur gagnsæi 
sjálfbærra upplýsinga og gerir sjálfbærni að eftirsóknarverðari eiginleika fjármálaafurða. Viðmiðanareglugerðin 
veitir fjárfestum verkfæri sem auðveldar þeim að mæla árangur sjálfbærra fjármálaafurða. 
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og upplýsingagjafarreglugerðin einfalda sjálfbærar fjárfestingar og stuðla að framboði þeirra 

og skilvirkni með því að afmarka sjálfbæra atvinnustarfsemi og auka upplýsingaflæði, eins og 

rætt var í kafla 6.4.3 og 6.5.3. Reglugerðirnar örva eftirspurn endafjárfesta, þ.m.t. neytenda, 

eftir sjálfbærum fjárfestingum og stuðla þannig að endanlegu takmarki reglugerðanna um 

fjármagnsflæði. Reglugerðirnar auka aðgengi að sjálfbærum fjármálaafurðum, virkni þeirra og 

aðdráttarafl og falla því vel að leiðbeiningunum í v. lið 43. mgr.  

Samkvæmt framangreindu virðast reglugerðirnar þrjár vera í góðu samræmi við 

forgangsmarkmið (b) í sjöundu aðgerðaáætlun ESB á sviði umhverfismála og sama 

hugmyndafræði virðist búa þar að baki. Ákvæði reglugerðanna samsvara þeim aðgerðum sem 

sjöunda aðgerðaáætlunin kallar eftir svo að breyta megi hagkerfi ESB í auðlindanýtið, grænt 

og samkeppnishæft hagkerfi sem einkennist af lítilli koltvísýringslosun. 

 

Forgangsmarkmið (f) 

Samkvæmt viðauka við aðgerðaáætlunina verður takmarkinu um gott líf innan marka 

plánetunnar okkar, sem er yfirskrift sjöundu aðgerðaáætlunarinnar, ekki náð án nægilegrar 

fjárfestingar frá opinberum aðilum og einkaaðilum.448 Því er rökrétt að eitt forgangsmarkmiða 

áætlunarinnar sé að tryggja fjárfestingar fyrir umhverfis- og loftslagsstefnuna og taka á 

umhverfislegum úthrifum.449 Í umfjöllun í viðaukanum er einblínt á fjárfestingar frá opinberum 

aðilum en ekki er útskýrt nánar hvernig einkaaðilar eiga að fjármagna umhverfis- og loftslags-

stefnu Sambandsins. Hins vegar segir í viðaukanum að til að forgangsmarkmiði (f) náist eigi 

síðar en árið 2020 skuli sjöunda aðgerðaáætlunin tryggja að markmiðum umhverfis- og 

loftslagsstefnu Sambandsins verði náð með hagkvæmum hætti og þau studd nægu fjármagni. 

Enn fremur segir að fjármögnun opinbera geirans og einkageirans á útgjöldum sem tengjast 

umhverfis- og loftslagsmálum muni aukast.450 

 Svo virðist sem að hugmyndir ESB um aðkomu einkageirans á fjármögnun umhverfis- og 

loftslagsstefnunnar hafi ekki verið fullmótaðar þegar sjöunda aðgerðaáætlunin var birt í 

nóvember 2013. Forgangsmarkmið (f) sýnir þó fram á að gert hafi verið ráð fyrir sjálfbærum 

fjárfestingum einkaaðila í umhverfisstefnunni. 

Við greiningu á reglugerðunum og þeim gögnum sem lágu til grundvallar er ljóst að tilefni 

reglugerðanna var öðru fremur að færa fjármagn frá einkaaðilum til loftslagsmála, auðlinda-

nýtingar og annarra málefna tengdra sjálfbærni. Um það var fjallað í kafla 6.3. 

 
448 Viðauki við ákvörðun 1386/2013/ESB, 74. mgr. 
449 Um úthrif og þýðingu þeirra var fjallað í kafla 5.3.2. 
450 Viðauki við ákvörðun 1386/2013/ESB, 84. mgr. 
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Ríkur samhljómur reglugerðanna við forgangsmarkmið (f) um að tryggja fjárfestingar fyrir 

umhverfis- og loftslagsstefnu ESB stafar ekki af tilfallandi hliðaráhrifum annarra þungvægari 

markmiða heldur er tilfærsla einkafjármuna til sjálfbærra lausna megintilgangur reglu-

gerðanna. Fyrir vikið má leiða líkur að því að reglugerðirnar þrjár séu þáttur í forgangs-

markmiði (f).  

 

Önnur forgangsmarkmið 

Forgangsmarkmið (a), (c) og (i), um að vernda, varðveita og efla náttúruauð Sambandsins, 

vernda borgara Sambandsins gegn umhverfistengdu álagi og áhættu fyrir heilbrigði manna og 

velsæld og auka árangur Sambandsins við að takast á við alþjóðlegar áskoranir sem tengjast 

umhverfis- og loftslagsmálum, eru náskyld fyrsta, þriðja og fjórða umhverfismarkmiði 1. mgr. 

191. gr. Þau eru umfjöllunarefni kafla 7.5.2 og til að forðast tvítekningar verður ekki farið 

nánar í þessi atriði. Reglugerðirnar þrjár stuðla að fyrsta og fjórða umhverfismarkmiðinu og 

samræmast því samsvarandi forgangsmarkmiðum (a) og (i). Meiri vafi leikur á því hvort 

reglugerðirnar stuðli að þriðja umhverfismarkmiðinu og sömu sjónarmið færast yfir á 

forgangsmarkmið (c). 

 

7.6 Niðurstaða um tengsl reglugerðanna við umhverfisstefnu ESB 

Í þessum kafla var sérstaklega skoðað hvort reglugerðirnar falli innan umhverfisstefnu ESB 

með því að bera efni og markmið reglugerðanna saman við stefnu ESB í umhverfismálum.  

Ljóst er af umfjöllun kaflans að tilefni þess að ráðist var í þær aðgerðir sem enduðu með 

samþykkt reglugerðanna þriggja var að stuðla að takmarkinu um fjármagnsflæði með því að 

tryggja sjálfbær fjármál innan ESB. Framan af var lítið fjallað um málefni innri markaðarins 

og þau voru ekki talin til markmiða aðgerðanna fyrr en áhrifamat framkvæmdastjórnarinnar lá 

fyrir í maí 2018. Sömu sögu er að segja þegar reglugerðirnar eru skoðaðar. Allar áttu þær að 

stuðla að auknu flæði fjármagns einkaaðila til sjálfbærrar starfsemi og einfalda sjálfbærar 

fjárfestingar. Mikill samhljómur er á milli umhverfisstefnu ESB og þeirra markmiða sem 

aðgerðir Sambandsins á sviði sjálfbærra fjármála byggjast á, auk þess sem rík áhersla er lögð 

á umhverfismál í reglugerðunum á kostnað annarra þátta sjálfbærrar þróunar. Fimm af níu 

forgangsmarkmiðum sjöundu aðgerðaáætlunarinnar ESB á sviði umhverfismála má tengja við 

hugmyndafræðina á bak við reglugerðirnar og efni þeirra virðist vera mótað af 

forgangsmarkmiðunum, sem bendir til þess að hér sé ekki einungis um metnaðarfulla 

samþættingu að ræða. 
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Þar sem reglugerðirnar taka til fjármálakerfisins er eðlilegt að þær falli innan stefnu ESB á 

sviði innri markaðarins. Hins vegar eru umhverfismál verulega fyrirferðarmikil hvar sem fæti 

er stigið niður í reglugerðunum þremur og varla er hægt að segja að umhverfismál séu 

tilfallandi aukaafurð annarra málefna. Tilgangur flokkunarreglugerðarinnar, 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar og viðmiðanareglugerðarinnar, markmið þeirra og efni er 

svo náskylt umhverfisstefnu ESB að draga verður þá ályktun að reglugerðirnar falli undir 

stefnuna.  

 

8 Áhrif tengsla reglugerðanna við umhverfisstefnu ESB 
8.1 Inngangur 

Í umfjölluninni sem hér fer á eftir verður miðað við að reglugerðirnar þrjár falli í senn undir 

umhverfisstefnu ESB og stefnu ESB á sviði innri markaðarins, í samræmi við niðurstöður 7. 

kafla. 

Í 8. og síðasta efniskafla ritgerðarinnar verður athugað hvaða þýðingu það hefur að 

reglugerðirnar falli undir umhverfisstefnu ESB og þrenns konar áhrif verða skoðuð. Fyrst 

verður litið til lagalegs eðlis reglugerðanna og lagasetningaraðferðar. Að því loknu verður 

athugað hvort löggjafanum hafi verið heimilt að nota lagaheimild 114. gr. SSESB, og ef svo er 

hvort réttmætt hafi verið að líta fram hjá 1. mgr. 192. gr. SSESB. Loks verður fjallað um áhrif 

reglugerðanna þriggja á sjálfbæra þróun innan Evrópuréttar. 

 

8.2 Eðli reglugerðanna 

8.2.1 Inngangur 

Markmið þessa kafla er að setja lagalegt eðli og áhrif reglugerðanna í samhengi við það sem 

tíðkast í stefnu ESB á sviði umhverfismála. Til að koma í veg fyrir að umfjöllunin verði 

samhengislaus verður fyrst fjallað almennt um stöðu umhverfisréttar í fræðikerfi lögfræðinnar 

og síðan farið yfir réttaráhrif gerða umhverfisréttar ESB. Að lokum verða ákvæði 

reglugerðanna skoðuð með hliðsjón af þessum atriðum og um leið hugað að þeim nýjungum 

sem flokkunarreglugerðin, upplýsingagjafarreglugerðin og viðmiðanareglugerðin hafa í för 

með sér. 

 

8.2.2 Umhverfisréttur í fræðikerfi lögfræðinnar 

Umhverfisréttur er almennt talinn til allsherjarréttar en sviðið tengist þó einkarétti. Áður en 

umhverfisréttur fór að taka á sig mynd á seinni hluta 20. aldar voru ákveðin einkaréttarleg 
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úrræði, grundvölluð á reglum skaðabótaréttar og eignaréttar, nánast þau einu sem mögulegt var 

að styðjast við.451 Enn þann dag í dag gegnir einkaréttur hlutverki við umhverfisvernd, sjá t.d. 

Hrd. 25. febrúar 2010 (188/2009) þar sem Hæstiréttur dæmdi áburðarverksmiðju 

skaðabótaskylda á grundvelli sakarreglunnar vegna heilsutjóns sem einkaaðili varð fyrir vegna 

ammóníaksmengunar. Enn fremur geta einkaaðilar í sumum tilvikum reitt sig á 

mannréttindasáttmála í málum sem varða umhverfið. MDE hefur t.d. túlkað 8. gr. MSE um 

friðhelgi einkalífs og fjölskyldu með þeim hætti að ákvæðið geti átt við þegar einkaaðili verður 

fyrir beinum og alvarlegum áhrifum vegna mengunar.452 Dómstóllinn taldi t.d. í máli López 

Ostra gegn Spáni,453 að ríkið væri brotlegt þar sem ekki var gripið til jákvæðra aðgerða til þess 

að vernda friðhelgi einkalífs og fjölskyldu, en úrgangsmeðhöndlunarstöð hafði valdið López 

Ostra og fjölskyldu hennar alvarlegum heilsufarsvandamálum vegna loftmengunar, hávaða og 

lyktar sem stafaði frá stöðinni. 

Einkaaðilar hafa með tíð og tíma fengið stærra hlutverk þegar stjórnvöld undirbúa 

ákvarðanir á sviði umhverfismála með auknu aðgengi að upplýsingum, stjórnvöldum og 

dómstólum, sérstaklega í gegnum Árósasamninginn og tilskipun 2004/35/EB um 

umhverfisábyrgð.454 

Hins vegar er það fátítt og mögulega óheyrt að löggjöf á sviði umhverfisréttar ESB varði 

lögskipti á milli einkaaðila. 

 

8.2.3 Réttaráhrif 

Tilskipanir binda sérhvert aðildarríki sem þeim er beint til, að því er markmið þeirra varðar, en 

þar sem þeim er beint að aðildarríkjum getur efni þeirra ekki skapað bein lárétt réttaráhrif á 

milli einstaklinga.455 Einkaaðilar geta þó reitt sig beint á réttaráhrif tilskipana gagnvart 

aðildarríkjunum (bein lóðrétt réttaráhrif) eftir að innleiðingarfrestur þeirra er liðinn, auk þess 

 
451 Um þetta er m.a. fjallað í Suzanne Kingston, Veerle Heyvaert og Aleksandra Čavoški: European 
Environmental Law, bls. 129–130. 
452 MDE, Hatton gegn Bretlandi, 8. júlí 2003 (36022/97), 96. mgr. Um áhrif mannréttinda á umhverfisrétt var 
stuttlega fjallað í lok kafla 3.3. 
453 MDE, López Ostra gegn Spáni, 9. desember 1994 (16798/90), sérstaklega 51. mgr. 
454 Tilskipun um umhverfisábyrgð veitir tilteknum einkaaðilum, sem eiga ekki hefðbundinna hagsmuna að gæta, 
heimild til óska eftir ákvörðun stjórnvalds um málefni tilskipunarinnar, sbr. 1. mgr. 12. gr. tilskipunar um 
umhverfisábyrgð. Sömu aðilum er tryggður réttur til að kæra slíkar ákvarðanir í 1. mgr. 13. gr. tilskipunarinnar. 
Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. Árósasamningsins verða samningsaðilar að veita tilteknum einkaaðilum aðild að 
dómsmálum sem varða endurskoðun á ákvörðunum um aðgengi þeirra að upplýsingum eða þátttöku þeirra á 
stjórnsýslustigi, sbr. 1. mgr. 9. gr. Ákvæði 3. mgr. 9. gr. Árósarsamningsins varða heimildir einkaaðila til að stefna 
öðrum einkaaðilum eða opinberum aðilum fyrir brot á umhverfislögum. Málsgreinin er svohljóðandi: „Til 
viðbótar og með fyrirvara um þær endurskoðunarleiðir sem vísað er til í 1. og 2. mgr. hér að framan skal sérhver 
samningsaðili tryggja að uppfylli almenningur þau viðmiðunarskilyrði, ef einhver eru, sem mælt er fyrir um í 
landslögum skuli hann hafa aðgang að stjórnsýslu- og dómstólameðferð ...“ (leturbreyting höfundar). 
455 Sbr. 288. gr. SSESB; EBD, mál C-152/84 ECLI:EU:C:1986:84 (Marshall), 48. mgr. 



 92 

sem aðildarríkin mega ekki grípa til aðgerða sem geta haft verulega hamlandi áhrif á takmark 

tilskipunar á meðan frestinum stendur.456 Reglugerðir hafa aftur á móti bein réttaráhrif og gilda 

í öllum aðildarríkjum án frekari lögfestingar, samkvæmt 288. gr. SSESB. Vegna þessa geta 

einstaklingar byggt beint á ákvæðum reglugerðar, svo lengi sem þau eru skýr og nákvæm og 

veita stjórnvöldum aðildarríkjanna ekki svigrúm til mats.457 Dómstóll ESB túlkar 288. gr. 

þannig að reglugerðir gildi í þágu eða gegn þeim sem þær beinast að.458 Samkvæmt þessu veita 

reglugerðir ekki einungis réttindi, heldur geta þær einnig lagt kvaðir á einkaaðila. Ákvæði 

reglugerða geta því haft svokölluð bein lárétt réttaráhrif.459  

Eins og sagði í kaflanum hér á undan fellur umhverfisréttur ESB almennt undir 

allsherjarrétt og algengast að gerðir á sviðinu séu tilskipanir sem veita ekki bein lárétt 

réttaráhrif.460 Í þeim tilvikum sem ESB samþykkir reglugerðir á sviði umhverfismála virðist 

sem þær innihaldi fyrst og fremst ákvæði sem einungis hafa lóðrétt réttaráhrif.461 Bein lárétt 

réttaráhrif eru því fátíð innan umhverfisréttar ESB ef þau er yfir höfuð að finna á sviðinu. 

 

8.2.4 Eðli reglugerðanna þriggja 

Hér verður litið til þess hvers eðlis reglugerðirnar þrjár eru og hvaða réttaráhrif þær hafa. Inn í 

þetta mat fléttast umfjöllun um lagasetningaraðferðir úr kafla 5.4 og í kaflanum verður athugað 

hvaða aðferð er notuð hverju sinni. 

Flokkunarreglugerðin, upplýsingagjafarreglugerðin og viðmiðanareglugerðin innihalda 

allar ákvæði sem veita einkaaðilum rétt gagnvart öðrum einkaaðilum, nánar tiltekið ákvæði 5.–

8. gr. flokkunarreglugerðarinnar um upplýsingaskyldu þátttakenda á fjármálamarkaði til 

fjárfesta, bróðurpartur upplýsingagjafarreglugerðarinnar og ákvæði í 2. og 6. mgr. 1. gr. 

viðmiðanareglugerðarinnar og viðauka hennar um þær upplýsingar sem stjórnendur viðmiðana 

þurfa að veita notendum þeirra. Þar sem um reglugerðir er að ræða hafa þessi ákvæði bein lárétt 

 
456 EBD, mál C-129/96 ECLI:EU:C:1997:628 (Inter-Environnement), 45. mgr. 
457 Sjá t.d. EBD, mál C-9/73 ECLI:EU:C:1973:110 (Schlüter), 32. mgr.  
458 EBD, mál C-34/73 ECLI:EU:C:1973:101 (Variola), 10. mgr. Þar segir: „The direct application of a Regulation 
means that its entry into force and ints application in favour of or against those subject to it are independent of 
any measure of reception into national law.“ (leturbreyting höfundar). 
459 Þetta er t.d. staðfest í EBD, mál C-253/00 ECLI:EU:C:2002:497 (Muñoz og Superior Fruiticola), 27.–30. mgr. 
460 Sjá t.d. Jan H. Jans og Hans H.B. Vedder: European Environmental Law, bls. 97; 207 og Suzanne Kingston, 
Veerle Heyvaert og Aleksandra Čavoški: European Environmental Law, bls. 77. 
461 Sjá t.d. reglugerð (EB) 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni 
(efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um 
niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem 
og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB 
og 2000/21/EB; reglugerð (EB) 842/2006 um tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir og reglugerð (EB) 
66/2010 um umhverfismerki ESB. 
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réttaráhrif og þar sem ákvæði þeirra varða réttindi einkaaðila á hendur öðrum einkaaðilum eru 

þau í eðli sínu einkaréttarleg.  

Ákvæði um upplýsingaskyldu geta borið einkenni boðreglna þegar upplýsingar eru í þágu 

stjórnvalda. Ákvæði reglugerðanna um að veita upplýsingar eru hins vegar einkaréttarlegar og 

geta því ekki talist til boð- eða bannreglna. Þær eru ekki markaðsstjórntæki því að þær hagnýta 

ekki tól markaðarins, svo sem skatta, skattaívilnanir, skuldabréf, styrki eða því um líkt. 

Reglurnar eru hins vegar til þess fallnar að breyta hegðun einkaaðila með því að gefa þeim 

tækifæri á að íhuga afleiðingar fjárfestinga sinna. Með því að veita fjárfestum upplýsingar um 

sjálfbærni fjárfestinga og viðmiðana eru valmöguleikar þeirra settir fram á þá vegu að hegðun 

þeirra breytist með fyrirsjáanlegum hætti án þess að útiloka kosti eða nota fjárhagslega hvata. 

Ákvæði reglugerðanna, að því er varða upplýsingaskyldu, eru því græn hnik.462 

Flokkunarkerfi flokkunarreglugerðarinnar beinist að aðildarríkjunum og Sambandinu, 

samkvæmt 4. gr. reglugerðarinnar, og er þ.a.l. allsherjarréttarlegs eðlis. Reglugerðin hefur bein 

lóðrétt réttaráhrif og einkaaðilar ættu að geta leitað réttar síns ef ákvæðum hennar er ekki fylgt 

eftir, uppfylli þeir aðildarskilyrði. Þar sem ákvæði um flokkunarkerfið taka ekki til einkaaðila 

og beita ekki markaðstólum eru þau hvorki boð- eða bannreglur né markaðsstjórntæki. Með 

því að skilgreina umhverfissjálfbærni atvinnustarfsemi, og setja um leið upp ramma fyrir 

frekari staðla og merkingar í aðildarríkjunum og hjá ESB, hefur Sambandið slegið þrjár flugur 

í einu höggi. Flokkunarkerfið hvetur í fyrsta lagi fyrirtæki til þess að gera starfsemi sína 

umhverfisvænni án þess að banna eitt eða neitt. Fyrirtækin sjá fram á fleiri fjárfestingartækifæri 

en ella sökum þess að fjárfestar og fjárfestingarfélög sækjast frekar eftir umhverfissjálfbærri 

fjárfestingu. Í öðru lagi hvetur kerfið þátttakendur á fjármálamarkaði til að setja fjármálaafurðir 

umhverfissjálfbærra fyrirtækja í eignasöfn sín með því að gera þann valmöguleika 

ákjósanlegri.463 Að lokum nær flokkunarkerfið til endafjárfesta. Þurfi þeir að velja á milli 

tveggja fjármálaafurða eru þeir líklegri til að velja þá sem byggist á sjálfbærari fjárfestingum, 

ef þær eru að öðru leyti eins.464 Flokkunarkerfið breytir hegðun fólks með því setja 

valmöguleika þess fram með nýjum hætti, án þess að útiloka kosti eða nota fjárhagslega hvata. 

Ákvæði flokkunarkerfisins eru því græn hnik. 

 
462 Umfjöllun um þetta má meðal annars finna í John C. Dembach: „The Dozen Types of Legal Tools in the Deep 
Decarbonization Toolbox“, bls. 336. 
463 Sjóðsstjóri sem velur á milli tveggja fjárfestinga sem eru sambærilegar að öllu leyti, að því undanskildu að 
önnur þeirra er umhverfissjálfbær, er almennt líklegri til að velja þá umhverfissjálfbæru. 
464 Ákvæði upplýsingagjafarreglugerðarinnar gerir það að verkum að þeir hafa tækifæri til að bera sjálfbærni 
þessara afurða saman. 
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Ákvæði viðmiðanareglugerðarinnar, fyrir utan þau er varða upplýsingaskyldu stjórnenda, 

beinast flest að lögbærum stjórnvöldum, aðildarríkjunum eða framkvæmdastjórninni.465 Þau 

ákvæði sem eftir standa hafa annaðhvort almennt gildi eða beinast að stjórnendum EU PAB 

eða EU CTB. Ákvæðin eru allsherjarréttarlegs eðlis þar sem þau varða einungis opinbera aðila 

eða samband einkaaðila við þá. Að mati höfundar uppfyllir aðeins eitt þeirra, ný 19. gr. b um 

kröfur til stjórnenda EU CTB samkvæmt 3. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar, skilyrði um að vera 

nægilega skýr og nákvæm og veita aðildarríkjunum ekki svigrúm til mats svo að það geti haft 

bein réttaráhrif. Ákvæðið ber keim af boðreglu þar sem einkaaðilar þurfa að fylgja því og 

stjórnvöld að framfylgja. Hins vegar eru áhrif reglnanna í heild nær því að falla undir græn 

hnik þar sem nýju viðmiðanirnar bjóða fjárfestum upp á valkost, þ.e. að notfæra sér EU CTB 

eða EU PAB í stað annarra óumhverfisvænni viðmiðana, sem er ætlað að breyta hegðun þeirra 

án þess að fækka valmöguleikum eða nota fjárhagslega hvata. Viðmiðanareglugerðin notfærir 

sér því boðreglu til að koma á kerfi grænna hnika. Fordæmi eru fyrir því að reglur sem bera 

einkenni boð- eða bannreglna séu notaðar til að koma á kerfi sem ber merki annarra 

lagasetningaraðferða, sbr. viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, þar sem boð- og 

bannreglur á borð við þak á útblæstri eru notaðar til að virkja markaðsstjórntæki. 

Reglugerðirnar þrjár eru síður en svo dæmigerðar fyrir umhverfisstefnu ESB. 

Reglugerðirnar virðast innihalda fágæt eða einstök dæmi um einkaréttarleg ákvæði og bein 

lárétt réttaráhrif á sviði umhverfisréttar ESB. Að auki gefa þær merki um aukna notkun 

atferlissjónarmiða við stefnumótun sambandsins á sviðinu. Reglugerðirnar gefa umhverfisrétti 

ESB nýja vídd þar sem hagsmunir einstaklinga eru virkjaðir, umhverfinu í hag, og opna fyrir 

möguleikann á að það verði gert í auknum mæli.  

 

8.3 Lagaheimild reglugerðanna 

8.3.1 Inngangur 

Þrátt fyrir náin tengsl reglugerðanna við umhverfismál kaus löggjafi ESB ekki að byggja 

reglugerðirnar þrjár á 1. mgr. 192. gr. SSESB um umhverfismál heldur á 114. gr. um 

samræmingu laga til að tryggja starfsemi innri markaðarins, eins og venjan er þegar 

fjármálareglugerðir eru annars vegar.466 Hér verður þráðurinn tekinn upp frá kafla 6.2.4 og litið 

til þess hvort heimilt hafi verið að nota lagaheimild 114. gr. SSESB og, ef svo er, hvort 

 
465 Sjá t.d. b-lið 2. mgr. 1. gr. og 3. (ný 2. mgr. 19. gr. a og 19 gr. c), 4., 6. (ný 2. mgr. b 27. gr.), 7., 8. og 10. mgr. 
1. gr. viðmiðanareglugerðarinnar. 
466 Sem dæmi um lagaheimildir innri markaðarins sem notaðar hafa verið fyrir fjármálareglur má nefna 1. mgr. 
53. gr. (MiFID II og AIFMD), 1. mgr. 50. gr. (tilskipun 2014/95/ESB) og 114. gr. SSESB (UCITS IV og PRIIPS). 
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löggjafanum hafi verið rétt að horfa fram hjá möguleikanum á að byggja reglugerðirnar á 

lagaheimild 114. og 1. mgr. 192. gr. SSESB samtímis. 

 

8.3.2 Réttmæti þess að nota lagaheimild innri markaðarins 

Ýmsar ástæður eru fyrir því að löggjafinn taldi rétt að byggja á 114. gr. SSESB sem lagastoð í 

tilviki flokkunarreglugerðarinnar, upplýsingagjafarreglugerðarinnar og viðmiðanareglu-

gerðarinnar. Rökin er að finna í aðfaraorðum reglugerðanna, sbr. 296. gr. SSESB.467 Áður hefur 

verið rætt um röksemdir löggjafa ESB og ástæðulaust er að tvítaka umfjöllunina. Hér er því 

vísað til kafla 6.3.5. 

Röksemdir fyrir því að ósamræmdar reglur um sjálfbær fjármál leiði til, eða séu líklegar til 

að leiða til, tálmunar á fjórfrelsinu og hindri um leið eðlilega virkni innri markaðarins eru 

sannfærandi. Farið var að bera á því að aðildarríki samþykktu lög á sviðinu áður en 

reglugerðirnar voru samþykktar og þar nægir að benda á frönsk lög um orkuskipti nr. 2015–

1850, en þau skylda stofnanafjárfesta og fjárfestingaráðgjafa til að taka sjálfbærni til greina í 

störfum sínum.468 Með hliðsjón af rúmri túlkun dómstóls ESB á gildissviði 114. gr. SSESB, 

sérstaklega í málinu markaðssetning tóbaks II, má fallast á að skilyrði fyrir að nota hana sem 

lagastoð séu uppfyllt, sbr. umfjöllun í kafla 6.2.2. Reglugerðirnar innihalda allar raunverulega 

samræmingu sem er til þess fallin að girða fyrir viðskiptahindranir og leiða má líkur að því að 

misræmi á milli landslaga aðildarríkjanna hefði leitt til viðskiptahindrana. Löggjafa ESB var 

því heimilt að nota 114. gr. SSESB sem lagastoð fyrir reglugerðirnar þrjár. 

Þar með er ekki sagt að 114. gr. SSESB sé endilega hin eina rétta lagastoð. Fyrst þarf að 

athuga hvort önnur lagastoð kemur til greina. 

 

8.3.3 Réttmæti þess að horfa fram hjá 1. mgr. 192. gr. við val á lagaheimild 

Eftir situr spurningin um það hvort réttara hefði verið að byggja reglugerðirnar bæði á 114. gr. 

og 1. mgr. 192. gr. SSESB. Eins og fjallað var um í kafla 6.2.3 er tvöfaldri lagastoð einungis 

beitt þegar ógerlegt er að aðskilja einn tilgang frá öðrum eða þegar þættir viðkomandi 

réttargerðar eru óaðskiljanlegir, án þess að annar tilgangur eða þáttur sé tilfallandi og tengist 

hinum óbeint, auk þess sem málsmeðferð lagaheimildanna verður að vera samrýmanleg. Við 

mat á því hvort ákvörðun löggjafa ESB um að líta fram hjá 1. mgr. 192. gr. við val á lagaheimild 

 
467 Liður 11 í aðfaraorðum flokkunarreglugerðarinnar; liður 9 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar; 
liðir 10-11 í aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar.  
468 Commission Staff Working Document. Impact Assessment, kafli 2.3. 
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hafi verið réttmæt þarf að rifja upp umfjöllun þessarar ritgerðar um þætti, nánar tiltekið 

markmið og efnisinnihald, og tilgang reglugerðanna. 

Um tilgang, takmark og markmið reglugerðanna var rætt í kafla 6.3. Tilgangur 

reglugerðanna er að tryggja að Sambandið geti staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt 

Parísarsamningnum og takmark þeirra er að gera fjármagnsflæði samrýmanlegt við ferli í átt 

að lítilli losun gróðurhúsalofttegunda og þróun viðnáms gegn loftslagsbreytingum. Til þess 

þarf meðal annars að fjárfesta í umhverfisvænni tækni, stuðla að sjálfbærum vexti 

fjármálakerfisins og byggja upp hringlaga lágkolefnahagkerfi. Til að mögulegt sé að ná þessum 

markmiðum þarf að stuðla að sjálfbærum fjármálum innan ESB. Samkvæmt aðgerðaáætlun um 

fjármögnun sjálfbærs vaxtar er þörf á tafarlausum aðgerðum til að laga opinbera stefnu að 

nýjum raunveruleika þar sem Sambandið stendur í auknum mæli frammi fyrir hörmulegum og 

óútreiknanlegum afleiðingum loftslagsbreytinga og eyðingu auðlinda. Samkvæmt 

aðgerðaáætluninni leikur fjármálakerfið lykilhlutverk hvað þetta varðar.469 Reglugerðirnar um 

flokkunarkerfi, sjálfbæra flokkun fjárfestinga og sjálfbærar viðmiðanir eiga að stuðla að 

sjálfbæru hagkerfi og þannig kljást við hinn nýja raunveruleika. Óhætt er að segja að 

umhverfismál vegi þungt hvað tilgang, takmark og markmið reglugerðanna varðar. 

Efnisinnihald reglnanna var umfjöllunarefni í kafla 6.5–6.6 og um tengsl þeirra við 

umhverfisstefnu ESB var rætt í 7. kafla. Niðurstaða 7. kafla var sú að umhverfismál séu 

verulega fyrirferðarmikil hvar sem er stigið niður fæti í reglugerðunum þremur.  

Að mati höfundar er ógerlegt að aðgreina þann tilgang sem snýr að umhverfismálum frá 

þeim sem snýr að samræmingu innri markaðarins, sérstaklega í ljósi ályktana í lok kafla 6.3 

um að vafasamt sé að halda því fram að samræming innri markaðarins sé tilgangur aðgerða 

ESB á sviði sjálfbærra fjármála. Hann sé frekar nýttur sem verkfæri í tilviki reglugerðanna og 

sé ekki sjálfstætt takmark. Jafnvel þótt slíkan tilgang væri að finna væri hæpið að telja tilgang 

reglugerðanna um að standa við skuldbindingar Parísarsamningsins vera tilfallandi aukaafurð 

af tilganginum um að samræma reglur til að tryggja eðlilega virkni innri markaðarins. Þættir 

reglugerðanna, sem samanstanda af efni þeirra og markmiðum, eru í svo miklum tengslum við 

umhverfismál að þær eru, samkvæmt kafla 7.6, hluti af umhverfisstefnu ESB. Að mati 

höfundar eru þættir reglugerðanna einnig óaðskiljanlegir, án þess að annar þeirra sé tilfallandi 

og tengist hinum óbeint.  

Þar sem lagasetningarmeðferð 114. og 1. mgr. 192. gr. er samrýmanleg er aðeins eitt sem 

stendur í vegi fyrir því að reglugerðirnar geti byggt á tvöfaldri lagastoð, þ.e. hin 

 
469 Action Plan: Financing Sustainable Growth, bls. 2. 
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ósamrýmanlegu verndarákvæði lagaheimildanna tveggja. Hugsanlega mætti nota sömu aðferð 

og beitt var fyrir reglugerð (ESB) 842/2006, þ.e. að taka sérstaklega fram hvaða verndarákvæði 

gildir um hvert ákvæði reglugerðanna. Til þess þyrfti að finna ákvæði innan reglugerðanna 

þriggja sem varða umhverfismál en ekki innri markaðinn. Ekkert ákvæði reglugerðanna virðist 

uppfylla það skilyrði, sbr. umfjöllun í köflum 6.4–6.6, og aðferðin kemur því ekki til greina 

hvað flokkunar- og viðmiðanareglugerðina varðar. 

Um upplýsingagjafarreglugerðina gætu þó gilt önnur sjónarmið. Samkvæmt lið 28 í 

aðfaraorðum reglugerðarinnar kemur hún ekki í veg fyrir að aðildarríkin viðhaldi eða innleiði 

strangari ákvæði hvað varðar útgáfu félaga á stefnum sínum um aðlögun að 

loftslagsbreytingum annars vegar og aukna upplýsingagjöf um sjálfbærniáhættu til 

endafjárfesta hins vegar, svo lengi sem þessi ákvæði ná einungis til þátttakenda á 

fjármálamarkaði og fjármálaráðgjafa sem hafa aðalskrifstofu innan landamæra ríkisins. 

Ákvæðin ættu ekki að torvelda skilvirka virkni reglugerðarinnar eða hindra að markmiðum 

hennar verði náð. Aðildarríkin þurfa, með öðrum orðum, ekki að standast þröng skilyrði 4. eða 

5. mgr. 114. gr. SSESB til þess að geta gert strangari verndarráðstafanir í tengslum við ákvæði 

3., 5. og 6. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar.  

Þá vaknar sú spurning hvort löggjafa ESB hafi verið heimilt eða jafnvel skylt að byggja 

upplýsingagjafarreglugerðina á tvöfaldri lagaheimild 114. gr. og 1. mgr. 192. gr. SSESB, og 

taka sérstaklega fram að framangreind ákvæði hennar þurfi að standast verndarákvæði 193. gr., 

ekki 4. og 5. mgr. 114. gr. SSESB, líkt og gert var í reglugerð (ESB) 842/2006. Helstu rökin í 

þá veru eru tvenns konar. Annars vegar að umhverfismál eru, að mati höfundar, þyngdarmiðja 

gerðarinnar, að minnsta kosti til jafns við málefni innri markaðarins. Hins vegar að ekkert 

mælir gegn notkun tvöfaldrar lagaheimildar, þar sem lagasetningarmeðferð málasviðanna 

tveggja er samrýmanleg og ósamrýmanleg verndarákvæði þeirra hindra ekki tvöfalda lagastoð 

í þessu tilviki, sbr. framangreinda umfjöllun. Sambandinu gæti því hafa verið skylt, á 

grundvelli dóms dómstóls ESB í framkvæmdastjórnin gegn Evrópuþinginu og ráðinu, sem 

fjallað er um í kafla 5.2.3, að byggja upplýsingagjafarreglugerðina á bæði 114. gr. og 1. mgr. 

192. gr. SSESB.470  

Ef til vill má draga þýðingu liðar 28 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar í efa. 

Efni liðarins er í andstöðu við lagaheimild reglugerðarinnar, sbr. 4. og 5. mgr. 114. gr. SSESB, 

 
470 Framkvæmdastjórnin gegn Evrópuþinginu og ráðinu, 43. mgr. Þar segir „Exceptionally, if on the other hand 
it is established that the act simultaneously pursues a number of objectives or has several components that are 
indissociably linked, without one being secondary and indirect in relation to the other, such an act will have to be 
founded on the various corresponding legal bases ... “ (leturbreyting höfundar). 
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og hann virðist þ.a.l. vera í aðstöðu við lögmætisregluna. Hafi liðurinn enga þýðingu mætti 

færa rök fyrir því að verndarákvæði 4. og 5. mgr. 114. gr. SSESB gildi um öll ákvæði 

reglugerðarinnar og því ómögulegt að nota tvöfalda lagastoð. Aftur á móti myndi liðurinn að 

öllum líkindum hafa vægi við lögskýringu ef löggjafinn hefði kosið að nota tvöfalda lagastoð. 

Ljóst er að vilji löggjafa ESB stóð til þess að hafa vægari skilyrði fyrir verndarráðstöfunum í 

tengslum við ákvæði 3., 5. og 6. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar og til þess að fá vilja 

sínum framgengt hefði löggjafinn þurft að nota tvöfalda lagastoð. 

Af ofangreindri umfjöllun verður að draga þá ályktun að hvorki umhverfismál né 

samræming innri markaðarins séu stök þyngdarmiðja reglugerðanna, heldur virðast bæði sviðin 

vera það í sameiningu. Lagasetningarmeðferð 114. gr. og 1. mgr. 192. gr. eru samrýmanlegar 

en verndarákvæði þeirra eru það almennt ekki. Löggjafanum var því rétt að líta fram hjá 1. 

mgr. 192. gr. SSESB við val á lagastoð fyrir flokkunar og viðmiðanareglugerðina. Að teknu 

tilliti til undanfarinnar umfjöllunar má hins vegar færa rök fyrir því að löggjafa ESB hefði verið 

heimilt og jafnvel skylt að nota tvöfalda lagastoð 114. og 1. mgr. 192. gr. SSESB að því er 

varðar upplýsingagjafarreglugerðina. 

 

8.4 Reglugerðirnar þrjár og sjálfbær þróun 

8.4.1 Inngangur 

Eins og rætt var í kafla 4.2 hefur ESB að mestu leyti byggt á kenningunni um veika sjálfbæra 

þróun hingað til. Hér á eftir verður athugað hvort ákvæði reglugerðanna endurspegli 

stefnubreytingu í átt til sterkrar sjálfbærrar þróunar þar sem hagkerfið er samstillt þörfum 

samfélagsins. Fyrst verður litið til hagfræðilegra ástæðna þess að reglugerðirnar voru 

samþykktar og hvort breyting hafi orðið á sambandi hagfræðilegrar hugmyndafræði ESB við 

sjálfbæra þróun. Því næst verður kveðið á um hlutverk samþættingar í reglugerðunum og 

þýðingu þess gagnvart sjálfbærri þróun. Að lokum verður athugað hvaða áhrif aukið vægi 

umhverfisverndar hefur í för með sér og skoðunin sett í samhengi við kenningarnar um 

sjálfbæra þróun. 

 

8.4.2 Markaðsbrestur og sjálfbær þróun 

Fjallað var um tilgang og markmið aðgerða ESB á sviði sjálfbærra fjármála í kafla 6.3 og 

umfjöllunin gefur til kynna hvaða pólitísku hugsjónir búa að baki lagasetningunni. Hér verður 

litið á reglugerðirnar úr annarri átt, þ.e. út frá sjónarhóli hagfræðinnar og þráðurinn tekinn upp 

þar sem umfjöllun kafla 5.3 lauk. Farið verður yfir ástæður þess að löggjafi ESB taldi tilefni til 

að setja þær tilteknu reglur sem hér eru til umfjöllunar og grípa þannig inn í markaðinn.  
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Í eftirfarandi umfjöllun verður gerð tilraun til að komast að því hvaða tegundir 

markaðsbrests gætu hafa gefið löggjafa ESB tilefni til að grípa inn í fjármálamarkaðinn með 

það að markmiði að koma á sjálfbærum fjármálum innan ESB. Að lokum verður athugað hvort 

þau hagfræðilegu sjónarmið sem búa að baki reglugerðunum gefi vísbendingar um breytingar 

á sjálfbærri þróun innan ESB.  

 

8.4.2.1 Neikvæð úthrif fjárfestinga á umhverfið 

Eins og vikið var að í kafla 5.3.2 hafa úthrif fjárfestinga á umhverfið ekki þótt gefa tilefni til 

markaðsinngrips af hálfu ESB hingað til. Hér verður athugað hvort breyting hafi orðið þar á. 

Rætt er um neikvæð úthrif í skýrslu sérfræðingahóps ESB um sjálfbær fjármál. Þar segir 

meðal annars að samstilla þurfi fjármálakerfið við raunhagkerfið og að nauðsynlegt sé að 

tryggja að verðmörkun (e. price signals), þ.e. verðbreytingar sem gefa til kynna að framboð 

eða eftirspurn eigi að breytast,471 endurspegli bæði jákvæð og neikvæð úthrif.472 Jafnframt 

kemur fram í skýrslunni að árum saman hafi fyrirtæki, fjárfestar og samfélagið í heild bent á 

þörfina á sterkri verðmörkun í tengslum við losun koltvísýrings.473 

Framkvæmdastjórninni er gert að taka tillit til neikvæðra úthrifa á umhverfið, félagslegra 

málefna og hagkerfisins í kostnaðar-ábatagreiningu þegar hún semur tæknilegar 

viðmiðunarreglur á grundvelli flokkunarreglugerðarinnar, sbr. lið 44 í aðfaraorðum 

flokkunarreglugerðarinnar. Eins og fjallað var um í kafla 6.5.3.2 er eitt fjögurra skilyrða þess 

að atvinnustarfsemi geti talist vera umhverfissjálfbær að hún samræmist tæknilegu 

viðmiðunarreglunum.474 Enn fremur er skilyrðið um að skaða ekki önnur umhverfismarkmið 

beintengt neikvæðum úthrifum þar sem slíkur skaði hefur afleiðingar fyrir aðra en aðilann sem 

olli honum. Neikvæð úthrif af atvinnustarfsemi eru því meginþráður flokkunarkerfisins. 

Flokkunarkerfið hjálpar til við að tryggja að verðmörkun endurspegli jákvæð og neikvæð úthrif 

með því að skýra nákvæmlega hvaða fyrirtæki stunda umhverfissjálfbæra atvinnustarfsemi og 

hafa þ.a.l. ekki neikvæð úthrif gagnvart umhverfismarkmiðum.  

Tilvísun til úthrifa er hvorki að finna í upplýsingagjafarreglugerðinni né viðmiðana-

reglugerðinni. Viðmiðanareglugerðin er hins vegar, þrátt fyrir að lítið fari fyrir því í umfjöllun 

 
471 Verði t.d. eplaskortur á Íslandi mun verð á eplum hækka. Verðbreytingin gefur til kynna að eftirspurn eftir 
eplum þurfi að minnka. Þessi breyting kallast verðmörkun. 
472 Financing a Sustainable European Economy, bls. 11. 
473 Sama heimild. 
474 Samkvæmt 2. mgr. 6. gr., 2. mgr. 7. gr., 2. mgr. 8. gr., 2. mgr. 9. gr., 2. mgr. 10. gr. og 2. mgr. 11. gr. þarf 
framkvæmdastjórnin að setja tæknilegar viðmiðunarreglur svo að meta megi hvenær atvinnustarfsemi uppfyllir 
skilyrði 10.–15. gr. flokkunarreglugerðarinnar um að styðja verulega við umhverfismarkmið og 17. gr. um að 
skaða umhverfismarkmið ekki verulega (sjá kafla 6.5.4).  
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um hana,475 nátengd hagfræðilegum sjónarmiðum um neikvæð úthrif, eins og sjá má af 1. mgr. 

1. gr. reglugerðarinnar. Samkvæmt greininni þurfa stjórnendur EU PAB- og EU CTB-vísitalna 

að velja, meta eða útiloka þær eignir sem vísitölurnar eru reiknaðar út frá á grundvelli tiltekinna 

neikvæðra úthrifa þeirra, þ.e.a.s. útblásturs koltvísýrings. 

Reglugerðirnar þrjár gilda almennt ekki um fyrirtæki sem stunda mengandi starfsemi en 

þeim er á hinn bóginn beint að þeim sem fjármagna slíka starfsemi. Ákvæði þeirra hafa því 

óbein innlimunaráhrif.476 Fjárfesting í fyrirtæki sem ryður niður hluta regnskógar til þess að 

rækta olíupálma er þannig ekki skilvirk dreifing auðlinda þótt fjárfestingin skapi fleiri störf og 

auki hagvöxt til skamms tíma. Ástæðan er sú að fjárfestingin styður við starfsemi sem minnkar 

bindingu koltvísýrings og flýtir fyrir hlýnun jarðar. Með því að letja slíkar fjárfestingar hafa 

reglugerðirnar óbein innlimunaráhrif. 

ESB virðist hafa litið til sjónarmiða um neikvæð úthrif á umhverfið þegar flokkunarkerfi 

flokkunarreglugerðarinnar var samið og, að mati höfundar, gildir hið sama um viðmiðanareglu-

gerðina. Með öðrum orðum virðist ESB nú telja að skilvirkri ráðstöfun auðlinda verði ekki náð 

án þess að tekið verði tillit til neikvæðra úthrifa fjárfestinga á umhverfið.  

Eigi ályktun höfundar um að ESB hafi nú skilgreint nýja tegund markaðsbrests, þ.e. 

neikvæð úthrif fjárfestinga á umhverfið, við rök að styðjast má leiða líkur að því að Sambandið 

telji inngrip sitt í markaði í þágu umhverfis- og loftslagsmála almennt vera hagfræðilega 

réttlætanlega. Eins og segir hér fyrr hafa neikvæð úthrif fjárfestinga á umhverfið ekki þótt gefa 

tilefni til markaðsinngrips hingað til og umræddar reglugerðir gætu því markað tímamót í 

evrópskum fjármálamarkaðsrétti.  

 

8.4.2.2 Upplýsingaósamræmi í tengslum við sjálfbærni fjárfestinga 

Upplýsingagjafarreglugerðin og flokkunarreglugerðin lögfesta báðar upplýsingaskyldu um 

fjármálaafurðir og minnka þannig verulega upplýsingaósamræmi í tengslum við umhverfismál. 

Upplýsingagjöf á grundvelli flokkunarkerfisins mun, eins og fjallað var um í kafla 7.5.3.2 

hjálpa markaðinum að ákveða hve vistvænleg atvinnustarfsemi er í raun og veru. Eins og segir 

í lið 10 í aðfaraorðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar er henni ætlað að draga úr 

upplýsingaósamræmi í samskiptum umbjóðenda við umboðsmenn (e. principal-agent 

relationships) með því að krefja þátttakendur á markaði og fjármálaráðgjafa um upplýsingar 

um sjálfbærniáhættu eða neikvæð áhrif á sjálfbærni fyrir samningsgerð á vefsíðum og í 

 
475 Hér vísast til kafla 6.6 í heild sinni. 
476 Um innlimun úthrifa er rætt í umfjöllun um greiðsluregluna í kafla 3.3. 
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reglubundnum skýrslum. Hér er litið á þessa aðila sem umboðsmenn og á endafjárfesta sem 

umbjóðendur. 

Kröfur viðmiðanareglugerðarinnar um upplýsingagjöf gilda um stjórnendur viðmiðana 

gagnvart eftirlitsaðilum og þeim sem nota slík gildi og minnka þ.a.l. ekki upplýsingaósamræmi 

á milli fjárfesta og útgefenda fjármálaafurða. Upplýsingaósamræmi er því ekki sá 

markaðsbrestur sem gefur tilefni til inngrips í tilfelli viðmiðanareglugerðarinnar.  

ESB virðist nú telja hættu á því að auðlindum innan sambandsins verði ekki dreift með 

hagkvæmum hætti án þess að upplýsingar um sjálfbærni og sjálfbærniáhættu séu þannig úr 

garði gerðar að þær geti orðið grundvöllur ákvarðanatöku og því sé tilefni til að grípa inn í 

markaðinn. Með öðrum orðum lítur út fyrir að ESB líti nú á ósamræmi upplýsinga um 

sjálfbærni sem markaðsbrest sem samræmist ekki skilvirkri dreifingu auðlinda og skiptir sér 

þ.a.l. af áðurnefndum fórnarkostnaði og því hvernig þjónustan er veitt. Sjálfbærni fellur ekki 

lengur í sama flokk og matseðill starfsmanna eða pólitískar skoðanir þeirra. Hún hefur verið 

færð í flokk með þeim upplýsingum sem hafa áhrif á hagkvæma dreifingu auðlinda.  

Þessi markaðsbrestur nær aðeins til ákvæða upplýsingagjafarreglugerðarinnar og þeirra 

ákvæða flokkunarreglugerðarinnar sem krefja fyrirtæki um upplýsingar tengdar sjálfbærni.  

 

8.4.2.3 Hagkvæm dreifing auðlinda í skilningi ESB og sjálfbær þróun 

Áður en aðgerðaáætlun ESB um sjálfbær fjármál leit dagsins ljós voru fáar kröfur sem lutu að 

umhverfisvernd í reglum evrópsks fjármálamarkaðsréttar.477 Reglugerðirnar þrjár benda á hinn 

bóginn til þess að nú hafi orðið stefnubreyting.  

Hagfræðilegar ástæður þess að farið var í aðgerðir til að stuðla að sjálfbæru fjármálakerfi 

innan ESB virðast byggjast á að minnsta kosti tveimur tegundum markaðsbrests, sem áður 

þóttu ekki gefa tilefni til markaðsinngrips. Viðmiðanareglugerðin og ákvæði um flokkunarkerfi 

flokkunarreglugerðarinnar grundvallast á sjónarmiðum um óbein neikvæð úthrif fjárfestinga á 

umhverfið. Upplýsingagjafarreglugerðin og ákvæði flokkunarreglugerðarinnar um birtingu 

upplýsinga byggjast aftur á móti á upplýsingaósamræmi á milli viðsemjenda um sjálfbærni 

fjárfestinga. Þessar tegundir markaðsbrests hafa nú verið viðurkenndar og viðbrögð við þeim 

náð fótfestu innan regluverks ESB á sviði fjármálamarkaða. Leiða má líkur að því að þær komi 

meira við sögu í fjármálalöggjöf framtíðarinnar. 

Framangreint gefur til kynna að sjálfbærni hafi öðlast meira vægi við skilgreiningu á 

markaðsbresti en áður. Mat Sambandsins á því hvernig auðlindum er dreift með hagkvæmum 

 
477 Undantekningar frá þessu eru taldar upp í kafla 6.4.1. 
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hætti virðist þannig taka aukið mið af kröfum 3. mgr. 3. gr. SESB um að Sambandið eigi að 

vinna að sjálfbærri þróun Evrópu. Þessu til stuðnings má benda á að sérstaklega er minnst á 3. 

mgr. 3. gr. SESB í lið 1 í aðfaraorðum flokkunarreglugerðarinnar og sagt frá markmiði 

Sambandsins um að setja á stofn innri markað í þágu sjálfbærrar þróunar Evrópu þar sem stefnt 

sé að öflugri umhverfisvernd og auknum umhverfisgæðum. Sambandið virðist nú telja þörf á 

því að samþætta sjálfbærni við fjármálamarkaðinn, ólíkt því sem áður var, svo innri 

markaðurinn geti dreift auðlindum með hagkvæmum hætti í samræmi við gildi Sambandsins. 

Sjálfbærni virðist því vera að festa sig í sessi sem hluti af hagfræðilegri hugmyndafræði ESB.  

Ef til vill mætti líta svo á að ESB hafi nú viðurkennt að fjármálakerfið sé háð umhverfinu 

að vissu marki og að hagkerfið þoli ekki að náttúruauði sé takmarkalaust skipt út fyrir 

manngerðan auð, sbr. umfjöllun í kafla 4.1. Þar með hafi Sambandið gengist við því að 

sjálfbærniþröskuldur sé fyrir hendi, sem er eitt af einkennum sterkrar sjálfbærrar þróunar að 

mati Kuhlman og Farrington.478 Allt þetta gefur til kynna að sjálfbær þróun innan ESB hafi 

færst lengra í átt að sterkri sjálfbærri þróun á rófi sjálfbærrar þróunar. 

 

8.4.3 Samþætting og sjálfbær þróun 

Hagfræðileg greining hér á undan gefur til kynna að ESB sjái nú hag sínum best borgið með 

því að samþætta sjálfbærni við fjármálamarkaðinn. Þetta er í góðu samræmi við hlutverk sam-

þættingarreglunnar sem verkfæri til þess að keyra sjálfbæra þróun áfram, sjá nánari umfjöllun 

um samþættingarregluna í kafla 3.3.  

Megintilgangur samþættingarreglunnar er að gefa vistfræðilegum sjónarmiðum vægi þegar 

félagsleg og hagfræðileg markmið Sambandsins eru mótuð. Samband reglugerðanna þriggja 

við umhverfismál er annars eðlis og minnir á það sem sagði í áætlun fyrir sjálfbæra þróun frá 

árinu 2001 um að sjálfbær þróun þurfi að vera kjarni allrar stefnumótunar sambandsins.479 

Muninn á eðli þeirrar samþættingar sem almennt tíðkast og þeirri sem hér er fyrir hendi mætti 

ef til vill skýra betur með því að skipta samþættingu upp í virka og óvirka samþættingu. Þannig 

væri um óvirka samþættingu að ræða þegar umhverfisvernd fengi vægi þegar félagsleg og 

efnahagsleg stefna Sambandsins væri mótuð, eins og almennt gengur og gerist. Hins vegar 

mætti tala um virka samþættingu þegar sérstaklega væri gripið til aðgerða með það að 

markmiði að samþætta umhverfissjónarmið við aðrar stefnur Sambandsins. 

 
478 Sjá kafla 4.1. 
479 Sjá umfjöllun í kafla 4.1. 
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Við gerð reglugerðanna var samþætting útgangspunktur, ekki truflandi aukaatriði. Eins og 

segir berum orðum í frumvörpum að reglugerðunum er markmið þeirra að samþætta UFS-atriði 

við fjárfestingar- og ráðgjafarferlið eða með öðrum orðum að stuðla að sjálfbærum fjármálum. 

Þeim er ætlað að samþætta tvö réttarsvið saman og til vitnis um það nægir að nefna bæði lið 3 

í aðfaraorðum ákvörðunar um stofnun sérfræðingahóps um sjálfbær fjármál og lið 8 í 

aðfaraorðum viðmiðanareglugerðarinnar þar sem mikilvægi þess að hagnýta innri markaðinn í 

þágu takmarks Parísarsamningsins um fjármagnsflæði er nefnt. Loks má benda á upphafsorð 

þessarar ritgerðar en þar er vísað til orða þáverandi forseta framkvæmdastjórnarinnar þess efnis 

að sjálfbærni eigi að einkenna allt fjármálakerfið, ekki vera stakt svið innan þess. 

Reglugerðirnar þrjár virðast því hafa samþætt umhverfismál við fjármálakerfið með virkum 

hætti. 

Hér er tilefni til að rifja upp umfjöllun um hólfaskiptingu í kafla 4.1 og 4.2, þar sem rætt 

var um kenningarnar um sterka og veika sjálfbæra þróun og beitingu ESB á 

samþættingarreglunni í samhengi við þessar kenningar. Beiting reglunnar svipar til 

meðalhófsreglu þar sem önnur svið fá eiginlegan forgang fram yfir umhverfismál. Með virkri 

samþættingu í tilviki reglugerðanna er hins vegar gerð tilraun til að gera heilt réttarsvið 

sjálfbært með það fyrir augum að styðja við sjálfbæra þróun. Hér virðist ESB færa sig frá 

hólfaskiptingu sjálfbærrar þróunar yfir í það sem Bosselmann sagði vera eðlilega afleiðingu 

samþættingar sjálfbærrar þróunar. Hér gæti verið um nýtt réttarsvið að ræða þar sem öllum 

stoðum sjálfbærrar þróunar er blandað saman: sjálfbæran fjármálamarkaðsrétt. 

Virk samþætting reglugerðanna þriggja bendir ekki ein og sér til sterkrar sjálfbærrar 

þróunar. Hins vegar virðist ESB að þessu sinni hafa litið fram hjá því fyrirkomulagi sem 

Bosselmann sagði hafa lítinn ávinning fyrir sjálfbæra þróun, þ.e. hólfaskiptingu sjálfbærrar 

þróunar.480 Hugsanlega mætti segja að samþætting ESB í tilviki reglugerðanna þriggja beri 

vitni um aukna áherslu á sjálfbæra þróun innan Sambandsins, hvort sem hún er veik eða sterk. 

 

8.4.4 Aukið vægi umhverfismála og sjálfbær þróun 

Fjallað var um aukið vægi umhverfismála á kostnað annarra stoða sjálfbærrar þróunar í 

reglugerðunum þremur í kafla 7.4. Áhersla á umhverfismál í reglugerðunum fram yfir aðra 

þætti sjálfbærrar þróunar er sérstaklega athyglisverð í ljósi kenninganna um sterka og veika 

sjálfbæra þróun, sem fjallað var um í kafla 4.1. Hér vaknar upp spurning um hvort vægi 

umhverfismála hafi aukist svo mikið að umhverfisvernd hafi í reynd öðlast forgang fram yfir 

 
480 Sjá aftast í kafla 4.2. 
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félagslega og efnahagslega þróun í samræmi við sterka sjálfbæra þróun eða hvort náttúruauði 

megi enn skipta út fyrir manngerðan auð. Spurninguna mætti umorða þannig: er verið að laga 

efnahagslega og félagslega þróun að lágmarkskröfum umhverfisins eða er verið að 

endurskilgreina jafnvægið á milli stoðanna þriggja, nú með auknu vægi umhverfisins?  

Til forgangs umhverfisverndar fram yfir aðrar stoðir sjálfbærrar þróunar bendir helst sú 

staðreynd að tilgangur aðgerðanna á bak við reglugerðirnar þrjár er að uppfylla ákvæði og 

skuldbindingar sem leiða af Parísarsamningnum. Samningurinn skilgreinir takmark um að 

hlýnun jarðar verði ekki meiri en 2°C frá iðnbyltingu og samningsaðilar setja sér sjálfstæð 

markmið í þágu takmarksins. ESB hefur á þessum grundvelli skilgreint ákveðin hámarksáhrif 

Sambandsins á loftslagið.481 Segja má að takmark Parísarsamningsins og framlag ESB til hans 

jafngildi sjálfbærniþröskuldi sem megi ekki yfirstíga án þess að óásættanlegar breytingar verði 

á umhverfinu. Með reglugerðunum er verið að laga fjármálakerfi Sambandsins að þessum 

þröskuldi og um leið nota það í þágu loftslagsmarkmiða sambandsins. Þetta samræmist 

hugmyndum í samantekt um hagfræðilega hugmyndafræði ESB og sjálfbæra þróun í kafla 

8.4.2.3. 

Á móti mætti benda á að aukið vægi umhverfisins hefur ekki endilega neikvæð áhrif á hinar 

stoðirnar. Þótt umhverfisvernd fái meiri athygli en félagsleg þróun þá gera reglugerðirnar 

ekkert á hlut þess síðarnefnda. Sumir hlutar hagkerfisins, t.d. olíuiðnaðurinn, munu eflaust bera 

skertan hlut frá borði, en hagkerfið í heild kemur betur út þegar á lengri tíma er litið enda 

myndu frekari loftslagsbreytingar hafa skaðleg áhrif á virkni þess.482 Þannig er óvíst hvort 

umhverfisvernd hafi raunverulegan forgang fram yfir hinar stoðirnar. 

Ef til vill mætti segja að skuldbindingar ESB sem leiða af Parísarsamningnum skapi 

lágmarkskröfu sem efnahagsleg og félagsleg þróun þurfi að virða og að reglugerðirnar þrjár 

sýni þetta í verki. Þannig gæti sjálfbær þróun á sviði loftslagsmála borið eitt af einkennum 

sterkrar sjálfbærrar þróunar. Svo lengi sem lágmarkskrafan er virt má hins vegar enn skipta 

náttúruauði út fyrir manngerðan auð. Vegna framangreinds virðist Sambandið hvorki styðja 

sig við veika né sterka sjálfbæra þróun, heldur blöndu beggja. 

  

 
481 Submission by Latvia and the European Commission on Behalf of the European Union and its Member States, 
bls. 1. ESB hefur sett sér bindandi takmark um að lækka útblástur gróðurhúsalofttegunda um 40% fyrir árið 2030 
miðað við árið 1990. 
482 Global warming of 1.5°C, bls. 264-265. 
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8.4.5 Samantekt um reglugerðirnar þrjár og sjálfbæra þróun 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar í umhverfismálum síðan lögð var á það áhersla í fimmtu 

aðgerðaáætlun ESB á sviði umhverfismála að áframhaldandi efnahagsleg og félagsleg þróun 

ætti ekki að skaða umhverfið og náttúruauðlindir svo komandi kynslóðir gætu notið þeirra. 

Hingað til hafa reglur ESB frekar borið einkenni veikrar sjálfbærrar þróunar, sem gerir ekki 

upp á milli stoðanna þriggja, félagslegrar þróunar, efnahagslegrar þróunar og 

umhverfisverndar, og ef eitthvað er hafa umhverfismál þurft að mæta afgangi gagnvart 

efnahagslegri þróun. Reglugerðirnar þrjár sýna hins vegar fram á að breytingar hafa orðið hvað 

viðkemur sjálfbærri þróun innan ESB þar sem umhverfisvernd hefur fengið aukið vægi á 

kostnað annarra stoða sjálfbærrar þróunar. 

Bæði hagfræðileg greining á reglugerðunum þremur og umfjöllun um aukið vægi þeirra 

benda til þess að Sambandið hafi sett sér sjálfbærniþröskuld. Þannig gæti Sambandið verið að 

þoka sig áfram á rófi sjálfbærrar þróunar í átt að kenningunni um sterka sjálfbæra þróun. Loks 

virðist samþætting umhverfismála í reglugerðunum þremur bera vitni um aukna áherslu á 

sjálfbæra þróun innan Sambandsins.  

 

9 Niðurstöður 
Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar var að rannsaka hvort reglugerðirnar þrjár geti talist vera 

hluti af stefnu ESB á sviði umhverfismála. Til að meta þetta þurfti að bera efni, markmið og 

tilgang reglugerðanna saman við umhverfisstefnu ESB.  

Rannsókn á opinberum skjölum ESB sýndi fram á að tilgangur sjálfbærra fjármála innan 

ESB er tryggja að Sambandið geti staðið við þau markmið sem það hefur sett og alþjóðlegar 

skuldbindingar á sviði umhverfis- og loftslagsmála. Tilgangur aðgerðanna sem reglugerðirnar 

grundvallast á er meðal annars að uppfylla ákvæði og skuldbindingar sem leiða af 

Parísarsamningnum, sérstaklega í tengslum við ákvæði um að gera þurfi fjármagnsflæði 

samrýmanlegt við ferli í átt að lítilli losun gróðurhúsalofttegunda og þróun viðnáms gegn 

loftslagsbreytingum. Í þessu skyni voru almenn markmið í þágu þessa tilgangs skoðuð, auk 

þess sem fjallað var um sértæk markmið hverrar reglugerðar. Athugun á tilgangi og 

markmiðum reglugerðanna leiddi í ljós að tilgangur reglugerðanna snýr að umhverfismálum 

og markmið þeirra eru öll í þágu þessa tilgangs. Eðlileg virkni innri markaðarins var loks talin 

vera markmið eða verkfæri til að ná hámarksárangri við að uppfylla sértæk markmið hverrar 

reglugerðar fyrir sig, ekki tilgangur þeirra.  
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Við mat á því hvort reglugerðirnar falli undir stefnu ESB á sviði umhverfismála var fyrst 

litið til fyrrnefndrar rannsóknar á tilgangi aðgerðanna sem lögðu grunninn að reglugerðunum 

og almennum og sértækum markmiðum reglugerðanna. Þá var áhersla á umhverfismál fram 

yfir aðrar stoðir sjálfbærrar þróunar rannsökuð. Loks sýndi samanburður á efni reglugerðanna 

og stefnu ESB í umhverfismálum fram á töluverða samrýmanleika þar á milli. Af öllu þessu 

var sú ályktun dregin að reglugerðirnar þrjár falli undir umhverfisstefnu ESB. 

Að mati höfundar hefur niðurstaðan athyglisverða þýðingu fyrir stefnu ESB á sviði 

umhverfismála. Reglugerðirnar eru fágætt, og jafnvel einstakt, dæmi um einkaréttarlegar gerðir 

og gerðir sem gætu haft bein lárétt réttaráhrif innan umhverfisstefnu ESB. Reglugerðirnar bera 

auk þess vitni um frekari framþróun atferlissjónarmiða í umhverfislöggjöf. Næst var litið til 

þess hvort heimilt hafi verið að nota lagaheimild 114. gr. SSESB og, ef svo er, hvort rétt hefði 

verið að nota tvöfalda lagastoð. Val löggjafans á lagastoð er talið vera rétt hvað varðar 

flokkunarreglugerðina og viðmiðanareglugerðina en vafi leikur á því hvort löggjafanum hafi 

verið heimilt eða jafnvel skylt að nota tvöfalda lagastoð fyrir upplýsingagjafarreglugerðina. 

Loks var gerð greining á því hvort tengsl reglugerðanna við umhverfisstefnu ESB sýndu 

fram á breytt viðhorf Sambandsins til sjálfbærrar þróunar. Þrjú atriði voru tekin til athugunar í 

þessu samhengi, hagfræðilegur grundvöllur reglugerðanna, samþættingarreglan og aukið vægi 

umhverfissjónarmiða. Reglugerðirnar grundvallast á tveimur tegundum markaðsbrests sem 

áður þóttu ekki gefa tilefni til markaðsinngrips. Sá markaðsbrestur sem jafnan réttlætir 

umhverfislöggjöfina, þ.e. úthrif, endurspeglast nú á nýstárlegan hátt. Nú telur ESB óbein 

neikvæð úthrif fjárfestinga á umhverfið vera markaðsbrest sem þurfi að taka á. Framangreint 

réttlætir flokkunarkerfið og nýjar viðmiðanir. Þau ákvæði flokkunarreglugerðarinnar sem 

kveða á um upplýsingaskyldu og ákvæði upplýsingagjafarreglugerðarinnar byggja á annars 

konar markaðsbresti en úthrifum, sem eitt og sér er óhefðbundið á sviði umhverfismála. 

Ákvæðin eiga að koma í veg fyrir upplýsingaósamræmi á milli viðsemjenda um hve sjálfbærar 

fjárfestingar eru. Hingað til hefur slíkt ósamræmi upplýsinga ekki þótt vera markaðsbrestur 

sem réttlætir inngrip löggjafa ESB.  

Sambandið virðist nú líta svo á að skilvirkri ráðstöfun auðlinda verði ekki náð nema að 

fjármálamarkaðir taki mið af sjálfbærnisjónarmiðum. Þetta gæti bent til þess að ESB telji að 

manngerður auður geti ekki takmarkalaust komið í stað náttúruauðs. Á grundvelli 

hagfræðilegrar greiningar á reglugerðunum þremur og umfjöllunar um aukið vægi 

umhverfisverndar á kostnað annarra stoða sjálfbærrar eru lagðar fram hugmyndir um að 

Sambandið hafi sett sér sjálfbærniþröskuld. Þannig gæti ESB verið að þoka sig aðeins nær 

sterkri sjálfbærri þróun á rófi sjálfbærrar þróunar. 
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Samþættingarreglunni er jafnan beitt á þá leið að taka skuli tillit til umhverfissjónarmiða 

þegar stefnur annara málefna eru mótaðar og umhverfismál eru þá í aukahlutverki. Samþætting 

er markmið reglugerðanna þriggja, ekki aukaatriði, og umhverfismálum er að minnsta kosti 

gefið jafn mikið vægi og öðrum stoðum sjálfbærrar þróunar. Framangreint virðist gefa til kynna 

að ESB leggi meiri áherslu á sjálfbæra þróun innan ESB en tíðkast hefur hingað til.  

Flokkunarreglugerðin, upplýsingagjafarreglugerðin og viðmiðanareglugerðin hafa 

töluverða þýðingu fyrir umhverfisrétt ESB og að mati höfundar gæti hér verið um að ræða vísi 

að nýju réttarsviði innan Evrópuréttar: sjálfbærs fjármálamarkaðsréttar. Hvað sem öðru líður 

verður forvitnilegt að fylgjast með áframhaldandi þróun sjálfbærra fjármála innan ESB næstu 

ár og áratugi.   
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2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE 

Tilskipun 2013/36/ESB um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með 
lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um 
niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB 

Tilskipun 2014/49/ESB (óþýdd). Á ensku: Directive 2014/49/EU of the European Parliament 
and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes  

Tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 
2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB 

Tilskipun 2014/95/ESB um breytingu á tilskipun 2013/34/ESB að því er varðar birtingu 
tiltekinna stórra fyrirtækja og samstæðna á ófjárhagslegum upplýsingum og 
upplýsingum um fjölbreytileika 

Tilskipun (ESB) 2016/97 um dreifingu vátrygginga (endurútgefin) 
Tilskipun (ESB) 2016/2341 (óþýdd). Á ensku: Directive (EU) 2016/2341 on the activities and 

supervision of institutions for occupational retirement provision - IORP II (recast) 
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Tilskipun (ESB) 2017/828 (óþýdd). Á ensku: Directive (EU) 2017/828 amending Directive 
2007/36/EC as regards the envouragement of long-term shareholder engagement 

Tilskipun (ESB) 2018/1972 (óþýdd). Á ensku: Directive (EU) 2018/1972 establishing the 
European Electronic Communications Code (Recast) 

Tilskipun (ESB) 2019/1238 (óþýdd). Á ensku: Directive (EU) 2019/1238 on a pan-European 
Personal Pension Product (PEPP) 

Reglugerð (EBE) 348/81 (óþýdd). Á ensku: Regulation 348/81 of 20 January 1981 on common 
rules for imports of whales or other cetacean products 

Reglugerð (EB) 1164/94 (óþýdd). Á ensku: Regulation (EC) 1164/94 establishing a Cohesion 
Fund 

Reglugerð (EB) 842/2006 um tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir 
Reglugerð (EB) 1013/2006 um um tilflutning úrgangs 
Reglugerð (EB) 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar 

efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á 
tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 
76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 
93/105/EB og 2000/21/EB 

Reglugerð (EB) 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi 
Bandalagsins (EMAS) og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 761/2001 og ákvarðana 
framkvæmdastjórnarinnar 2001/681/EB og 2006/193/EB 

Reglugerð (EB) 66/2010 um umhverfismerki ESB 
Reglugerð (ESB) 345/2013 um evrópska áhættufjármagnssjóði 
Reglugerð (ESB) 346/2013 um evrópska félagslega framtakssjóði 
Reglugerð (ESB) 2015/760 um evrópska langtímafjárfestingarsjóði 
Reglugerð (ESB) 2016/1011 um vísitölur sem notaðar eru sem viðmiðanir fjármálagerningum 

og fjárhagslegum samningum eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða og um 
breytingu á 2008/48/EB og 2014/17/ESB og reglugerð (ESB) nr. 596/2014 

Reglugerð (ESB) 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu 
útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði 

Reglugerð (ESB) 2017/1369 um setningu ramma fyrir orkumerkingar og um niðurfellingu 
tilskipunar 2010/30/ESB 

Reglugerð (ESB) 2017/1601 (óþýdd). Á ensku: Regulation (EU) 2017/160 establishing the 
European Fund for Sustainable Development (EFSD), the EFSD Guarantee and the 
EFSD Guarantee Fund 

Reglugerð (ESB) 2018/1999 (óþýdd). Á ensku: Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance 
of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and 
(EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 
98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the 
European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 
2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and 
of the Council 

Reglugerð (ESB) 2019/1238 (óþýdd). Á ensku: Regulation (EU) 2019/1238 on a pan-
European Personal Pension Product (PEPP) 

Reglugerð (ESB) 2019/2088 um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu 
Reglugerð (ESB) 2019/2089 um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 að því er varðar 

viðmiðanir ESB vegna loftlagstengdra umbreytinga, viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að 
Parísarsamningum og upplýsingagjöf um sjálfbærni við viðmiðanir 
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Frönsk lög 
Décret no 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l’article L. 533-22-1 du 

code monétaire et financier 
 
Alþjóðlegir sáttmálar 
Mannréttindasáttmáli Evrópu (1950) 
Rómarsáttmálinn (nú Sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins) (1957) 
Vínarsamningurinn um vernd ósonlagsins (1985). 
Basel-samningurinn um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra (1989) 
Samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilegan fjölbreytileika (1992) 
Maastricht-sáttmálinn (1992) 
Sáttmálinn um Evrópusambandið (1992) 
Sáttmáli Evrópusambandsins um grundvallarréttindi (2000) 
Amsterdam-sáttmálinn (2000) 
Jarðarsáttmálinn (2000) 
Drög að alþjóðasamningi um umhverfi og þróun (2004) 
Lissabon-sáttmálinn (2007) 
Parísarsamningurinn (2015) 
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DÓMASKRÁ 

 
Dómar Hæstaréttar: 
Hrd. 25. febrúar 2010 (188/2009) 
 
Dómar Dómstóls Evrópusambandsins: 
EBD, mál C-9/73 ECLI:EU:C:1973:110 (Schlüter) 
EBD, mál C-34/73 ECLI:EU:C:1973:101 (Variola) 
EBD, mál C-240/83 ECLI:EU:C:1985:59 (ADBHU) 
EBD, mál C-152/84 ECLI:EU:C:1986:84 (Marshall) 
EBD, mál C-62/88 ECLI:EU:C:1990:153 (Chernobyl I) 
EBD, mál C-57/89 ECLI:EU:C:1991:340 (Leybucht) 
EBD, mál C-300/89 ECLI:EU:C:1991:244 (Titanium dioxide) 
EBD, mál C-155/91 ECLI:EU:C:1993:98 (Framkvæmdastjórnin gegn ráðinu) 
EBD, mál C-350/92 ECLI:EU:C:1995:237 (Spánn gegn ráðinu) 
EBD, mál C-379/92 ECLI:EU:C:1994:296 (Peralta) 
EBD, mál C-142/95P ECLI:EU:C:1996:493 (Associazione agricoltori della provincia di 

Rovigo o.fl). 
EBD, mál C-341/95 ECLI:EU:C:1998:353 (Bettati) 
EBD, mál C-129/96 ECLI:EU:C:1997:628 (Inter-Environnement) 
EBD, mál C-157/96 ECLI:EU:C:1998:191 (National Farmers‘ Union) 
EBD, mál C-318/98 ECLI:EU:C:2000:337 (Fornasar o.fl.) 
EBD, mál C-371/98 ECLI:EU:C:2000:600 (First Corporate Shipping) 
EBD, mál C-376/98 ECLI:EU:C:2000:544 (Markaðssetning tóbaks I) 
EBD, mál C-157/99 ECLI:EU:C:2001:404 (Smits og Peerbooms) 
EBD, mál C-513/99 ECLI:EU:C:2002:495 (Concordia Bus Finland) 
EBD, mál C-253/00 ECLI:EU:C:2002:497 (Muñoz og Superior Fruiticola) 
EBD, mál C-336/00 ECLI:EU:C:2002:509 (Huber) 
EBD, mál C-6/03 ECLI:EU:C:2005:222 (Deponiezweckverband Eiterköpfe) 
EBD, mál C-178/03 ECLI:EU:C:2006:4 (Framkvæmdastjórnin gegn Evrópuþinginu og 

ráðinu). 
EBD, mál C-380/03 ECLI:EU:C:2006:772 (Markaðssetning tóbaks II) 
EBD, mál T-229/04 ECLI:EU:T:2007:217 (Svíþjóð gegn framkvæmdastjórninni) 
EBD, mál C-281/06 ECLI:EU:C:2007:816 (Jundt) 
ESD, mál C-226/08 ECLI:EU:C:2010:10 (Stadt Papenburg) 
ESD, mál C-77/09 ECLI:EU:C:2010:803 (Gowan) 
ESD, álit C-34/10 ECLI:EU:C:2011:138 (Brüstle) 
ESD, mál C-2/10 ECLI:EU:C:2011:502 (Azienda Agro-Zootecnica Franchini) 
ESD, álit C-2/13 ECLI:EU:C:2014:2454 (Aðild ESB að MSE) 
 
Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu: 
MDE, López Ostra gegn Spáni, 9. desember 1994 (16798/90) 
MDE, Hatton gegn Bretlandi, 8. júlí 2003 (36022/97) 
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VIÐAUKI 

 

 
Mynd 1. Markmiðapýramídinn. Sýn höfundar á tilgang og markmið aðgerða ESB á sviði sjálfbærra fjármála. 


