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Útdráttur 

 

Alþjóðasamfélagið stendur frammi fyrir verulegum afleiðingum í kjölfar 

loftslagsbreytinga og hafa ríki heims brugðist við með sameiginlegu átaki og 

alþjóðlegum skuldbindingum. Svo að Evrópusambandið nái að standa við 

skuldbindingar sínar í loftslagsmálum þarf að leggjast í endurbætur á fjármálakerfi 

álfunnar og beina fjármagnsflæði einkaaðila til sjálfbærra fjárfestinga. Aukið gagnsæi 

og samræmd upplýsingagjöf á fjármálamörkuðum um atvinnustarfsemi og 

fjármálaafurðir er talið gegna lykilhlutverki í þessum breytingum. Á grundvelli 

aðgerðaáætlana Evrópusambandsins hafa verið settar reglugerðir á sviði sjálfbærra 

fjármála sem bíða innleiðingar hér á landi. Um er að ræða upplýsingagjafarreglugerðina 

nr. 2019/2088/ESB og flokkunarreglugerðina nr. 2020/852/ESB. 

 

Ófjárhagsleg upplýsingagjöf fjármálafyrirtækja byggir í dag á 66. gr. d. laga um 

ársreikninga nr. 3/2006 og leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja á grundvelli 

aukaskyldu 7. mgr. 54. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Núgildandi rétt 

skortir samræmdar kröfur um framsetningu og staðla ófjárhagslegra upplýsinga sem 

þær skulu á byggðar. Megintilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á nýjar skyldur 

fjármálafyrirtækja til sjálfbærniupplýsingagjafar og fyrirséðar breytingar á núgildandi 

rétti í kjölfar innleiðingar reglugerðanna og framseldra gerða. Stuðst verður við hina 

lagalegu aðferð og greiningu viðeigandi réttarheimilda.  

 

Helstu niðurstöður sýna að ný löggjöf kveður í fyrsta skipti á um 

sjálfbærniupplýsingagjöf fjármálafyrirtækja annars staðar en í skýrslu stjórnar. 

Upplýsingaskyldan mun ná til fimmfalt fleiri félaga en skv. núgildandi rétti. 

Sjálfbærniupplýsingagjöf fjármálafyrirtækja um eigin starfsemi og fjármálafurðir skal 

byggjast á viðmiðum flokkunarkerfis flokkunarreglugerðarinnar og stöðlum ESB og 

birtast á vefsíðum, í markaðsefni, reglubundnum skýrslum og ársreikningum. Ný 

ákvæði um upplýsingagjöf skýrslu stjórnar innihalda fastmótaðri kröfur í stað 

sveigjanlegra leiðbeininga sbr. núgildandi löggjöf. Flokkunarkerfi um sjálfbæra 

atvinnustarfsemi mun gera það að verkum að raunveruleg sjálfbærni fjárfestinga liggur 

loks fyrir og mun gagnsæi áhættumats, tiltrú fjárfesta og fjárfestavernd aukast samhliða 

samræmingu sjálfbærniupplýsinga.  

 



 

 
 
 

Abstract 

 
The global community is facing significant consequences due to climate change and 

therefore the nations of the world have responded with a concerted effort and 

international commitments. In order for the EU to meet its climate commitments, it will 

be necessary to reform its financial system and direct the flow of private capital to 

sustainable investments. Increased transparency and harmonized disclosure in the 

financial markets on economic activities and financial products are considered to play 

a key role in these changes. On the basis of EU’s action plans, regulations have been 

issued in the field of sustainable finance which are awaiting implementation in Iceland. 

These are 2019/2088/EU (SFDR) and 2020/852/EU (Taxonomy).  

 

Non-financial disclosure by financial undertakings is currently based on Article 66. d. 

Act on Annual Accounts no. 3/2006 and Guidelines on Corporate Governance on the 

basis of the additional obligation in Article 54(7) Act on Financial Undertakings no. 

161/2002. The main purpose of this thesis is to shed light on new obligations of 

financial undertakings to provide sustainability information and the upcoming impact 

on current law following the implementation of the regulations and delegated acts. The 

legal method and analysis of relevant legal grounds will be used. 

 

The results depict that the new legislation require for the first time financial 

undertakings to provide information on sustainability in another scene than in annual 

accounts. The scope of the new legislation will cover five times the amount of 

companies current law does. The sustainability information of financial undertakings 

on their own economic activities and financial products shall be based on the criteria of 

the Taxonomy classification system and EU standards. It shall be published on 

websites, in marketing materials, periodic reports and annual accounts. New provisions 

on the disclosure of sustainability information by the Board of Directors' report in 

annual accounts will contain more standardized requirements instead of flexible 

guidelines, as in current legislation. The classification system for sustainable economic 

activities will ensure that the actual sustainability of investments is explicit and the 

transparency of risk assessment, investor confidence and investor protection will 

increase simultaneously with the harmonization and integration of sustainability 

information. 
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Inngangur 

 
Alþjóðasamfélagið stendur  frammi fyrir verulegum og jafnvel ófyrirsjáanlegum 

afleiðingum í kjölfar loftslagsbreytinga. Nýjasta skýrsla Milliríkjanefndar um 

loftslagsbreytingar (IPCC)1 á vegum Sameinuðu þjóðanna er afdráttarlaus og staðfestir 

alvarlegt ástand vegna losunar gróðurhúsalofttegunda og hlýnun jarðar umfram 1,5° og 

jafnvel 2° á þessari öld. Af skýrslunni verður ráðið að verði ekki gripið til víðtæks og 

tafarlauss samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda munu markmið á grundvelli 

Parísarsamningsins um að halda hlýnun jarðar undir settum viðmiðum ekki nást.2  

 Evrópusambandið (hér eftir ESB eða Sambandið) hefur gripið til víðtækra 

aðgerða í baráttunni við loftslagsbreytingar og hefur á síðastliðnum árið stóraukið við 

skuldbindingar sínar á sviði loftslagsmála m.a. á grundvelli Parísarsamningsins og 

Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna (hér eftir SÞ). Sjálfbær hagvöxtur er talinn vera 

lykillinn að langtíma samkeppnishæfni efnahags Evrópusambandsins þ.e. með því að 

skipta yfir í sjálfbærara hringrásarhagkerfi sem gengur síður á auðlindir, stuðlar að 

langtímavirði fjárfestinga og tryggir aukinn efnahagsstöðugleika. Hugmyndin er sú að 

gera heildarendurbætur á fjármálakerfinu svo að kerfið verði hluti af lausninni en ekki 

vandamálinu. Svo að markmiðum ESB verði náð innan tilsetts tíma hefur Sambandið 

lagt fram umfangsmiklar aðgerðaáætlanir með það að grundvallarmarkmiði að tryggja 

kolefnisleysi Evrópu og áframhaldandi hagvöxt heimsálfunnar. Á grundvelli 

aðgerðaáætlana ESB hafa nýjar reglugerðir verið settar sem hafa það að sameiginlegu 

markmiði að gera endurbætur á fjármálakerfinu, auka gagnsæi og upplýsingaskyldu 

fyrirtækja og aðila á fjármálamörkuðum. Þær reglugerðir sem til umfjöllunar eru í 

þessari ritgerð eru reglugerð nr. 2019/2088/ESB um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni 

á sviði fjármálaþjónustu (hér eftir upplýsingagjafarreglugerðin) og reglugerð nr. 

2020/852/ESB um að koma á ramma til að greiða fyrir sjálfbærri fjárfestingu og um 

breytingu á reglugerð 2019/2088/ESB (hér eftir flokkunarreglugerðin). 

 Eftirspurn og þörf fjárfesta til sjálfbærnitengdra upplýsinga hefur stóraukist á 

síðastliðnum árum. Rekja má ástæður þess m.a. til vaxandi meðvitundar fjárfesta um 

að áhætta tengd sjálfbærni veldur ekki síður skaða á fjármálastöðugleika fyrirtækja og 

 
1 Masson-Delmotte, V. o.fl. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 
2 Loftslagsráð. (2021). Afdráttarlaus skýrsla um loftslagsbreytingar. 



 

 
2

 
 

arðsemi fjárfestinga en aðrir áhættuþættir.3 Til þessa hefur skort fastmótað regluverk 

um skyldu félaga til ófjárhagslegrar upplýsingagjafar m.t.t. efnis, staðla og 

framsetningar. Upplýsingagjafarreglugerðin og flokkunarreglugerðin leggja auknar 

skyldur á fjármálafyrirtæki til upplýsingagjafar til fjárfesta á sviði áhættu tengdri 

sjálfbærni til fjárfesta og í skýrslu stjórnar um ófjárhagsleg atriði í ársreikningi.4 

Ástæða þess að afmörkun umfjöllunar um reglugerðirnar í þessari ritgerð er 

miðuð við fjármálafyrirtæki er sú að á þeim hvíla auknar skyldur til upplýsingagjafar á 

grundvelli ýmissa laga og reglugerða. Upplýsingaskylda fjármálafyrirtækja hér á landi 

um ófjárhagsleg atriði hefur til þessa tekið mið af leiðbeiningum um stjórnarhætti 

útgefnum af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum Atvinnulífsins og Nasdaq Iceland5 (hér 

eftir leiðbeiningar um stjórnarhætti) á grundvelli 7. mgr. 54. gr. laga um 

fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 (hér eftir fftl.) og 66. gr. d. laga um ársreikninga nr. 

3/2006 (hér eftir árl.). Einnig valkvæðra UFS leiðbeininga Nasdaq 6  og annarra 

valkvæðra alþjóðlegra staðla um ófjárhagslega upplýsingagjöf og mat á þeim 

viðmiðum sem fjárfestar nota við mat á ábyrgum fjárfestingum, svokölluðum UFS 

þáttum.7 Til þessa hefur einungis verið kveðið á um að ófjárhagslegar upplýsingar skuli 

birtar í ársreikningi í skýrslu stjórnar og á vefsíðu félags en ekki á öðrum vettvangi. Þá 

gerir 66. gr. d. laga um ársreikninga í núverandi mynd lágmarkskröfu til ófjárhagslegrar 

upplýsingagjafar og er fyrirtækjum í sjálfsvald sett að velja á hvaða viðmiðum eða 

stöðlum upplýsingarnar um mat á áhrifum byggja.   

Með vísan til framangreinds er markmið ritgerðarinnar að gera grein fyrir þeim 

auknu skyldum fjármálafyrirtækja til sjálfbærniupplýsingagjafar sem 

upplýsingagjafarreglugerðin og flokkunarreglugerðin leggja á fjármálafyrirtæki til 

viðbótar við núverandi skyldur til ófjárhagslegrar upplýsingagjafar á grundvelli 66. gr. 

d. árl. og 6.2. kafla leiðbeininga um stjórnarhætti. Leitast verður eftir því að svara 

rannsóknarspurningunni með lagalegri greiningu viðeigandi réttarheimilda. Ritgerðin 

skiptist í sjö kafla og er í fyrsta kafla, samhengisins vegna, farið yfir helstu 

 
3 Commission, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 
537/2014, as regards corporate sustainability reporting” 
 (Communication) COM (2021) 189 final, 3 
4 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2022). Drög að frumvarpi til laga um upplýsingagjöf um 
sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar. Bls. 8 
5 Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland. (2021). Leiðbeiningar um 
stjórnarhætti fyrirtækja, 6. útgáfa 
6 Nasdaq, Viðskiptaráð Íslands, IcelandSIF, Festa – miðstöð um samfélagsábyrgð og Staðlaráð Íslands. 
(2020) UFS leiðbeiningar ESG Reporting Guide 2.0 
7 IcelandSIF. (e.d.) Hugtök og skilgreiningar 
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hugtakaskilgreiningar sem taldar eru skipta máli fyrir komandi umfjöllun. Í öðrum kafla 

er fjallað um upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja, gildissvið ákvæða og fyrirkomulag 

upplýsingagjafar skv. núgildandi rétti auk umfjöllunar um leiðbeiningar um 

stjórnarhætti fyrirtækja og UFS leiðbeiningar Nasdaq. Í þriðja kafla er fjallað um helstu 

skuldbindingar og aðgerðir á sviði sjálfbærra fjármála, uppruna þeirra og þýðingu fyrir 

lagasetningu ESB á sviði sjálfbærra fjármála. Fjórði kafli fjallar um reglugerðir ESB á 

sviði sjálfbærra fjármála, inntak, gildissvið, markmið og framkvæmd þeirra og í fimmta 

kafla er fjallað um sjálfbærniupplýsingagjöf á grundvelli reglugerðanna. Í sjötta kafla 

er fjallað um helstu breytingar sem ákvæði nýrra reglugerða og framseldra gerða á 

grundvelli þeirra munu hafa á upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja. Loks verða 

niðurstöður túlkaðar í sjöunda kafla.  
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1 Helstu hugtakaskilgreiningar  

 
Hugtökin sjálfbærni og sjálfbær þróun eru samofin hvort öðru og verður hér fjallað um 

þau sem skyld hugtök. Í stuttu máli má segja að sjálfbærni gangi út á það að viðhalda 

því sem þarf svo að líf þrífist á jörðinni. 8  Hugtakið sjálfbær þróun má rekja til 

Brundtland skýrslunnar 9  sem gefin var út árið 1987 undir forystu fyrrverandi 

forsætisráðherra Noregs, Gro Harlem Brundtland. Í skýrslunni er hugtakið skilgreint 

sem þróun sem mætir þörfum nútímans án þess að möguleikar komandi kynslóða til að 

fullnægja þörfum sínum verði skertir.10 Í 5. gr. Jóhannesarborgaryfirlýsingarinnar (e. 

The Johannesburg Declaration on Sustainable Development) eru undirstöður 

sjálfbærrar þróunar taldar vera efnahagsleg þróun, félagsleg þróun og verndun 

umhverfis.11 Er þetta í samræmi við skilgreiningu Framkvæmdastjórnar ESB sem hefur 

skilgreint hugtakið sjálfbær þróun sem það að mæta þörfum nútímans samtímis því að 

tryggja að framtíðarkynslóðir geti mætt sínum þörfum.12 

Í lokaskýrslu sérfræðingahóps ESB um sjálfbær fjármál13 (e. High-Level Expert 

Group on Sustainable Finance eða HLEG) voru sjálfbær fjármál talin snúast um tvö 

meginatriði. Annars vegar að auka flæði fjármagns til sjálfbærs hagvaxtar svo 

langtímaþarfir samfélagsins verði fjármagnaðar. Hins vegar að styrkja 

fjármálastöðugleika með því að taka tilhlýðilegt tillit til umhverfisþátta, félagslegra 

þátta og stjórnarhátta14 sem í daglegu tali er vísað til sem UFS þátta (e. ESG factors )15. 

Þessir þættir hafa einnig verið skilgreindir undir hugtakinu sjálfbærniþættir (e. 

sustainability factors) sem málefni umhverfismála, félagsmála og starfsmanna, virðing 

fyrir mannréttindum og varnir gegn spillingu og mútum, sbr. skilgreining í 2. tölul. 24. 

gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Evrópska bankaeftirlitið (e. European Banking 

Authority, hér eftir EBA) hefur skilgreint hugtakið sjálfbær fjármál á þann veg að um 

sé að ræða fjármögnun og aðrar ráðstafanir á markaði þeim tengdum sem stuðla að 

öflugum, sjálfbærum og stöðugum hagvexti fyrir alla sem styðja beint eða óbeint við 

 
8 Bosselmann, K. (2016). The Principle of Sustainability: Transforming law and governance. Bls. 8 
9 United Nations Secretary – General, World Commission on Environment and Development. (1987). 
Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future 
10 Sama heimild, bls. 39  
11 United Nations. (2004). Johannesburg Declaration on Sustainable Development  
12 European Commission. (e.d.). Sustainable Development 
13 EU High Level Expert Group on Sustainable Finance. (2018). Financing a Sustainable European 
Economy 
14 Sama heimild, bls. 5 
15 European Commission. (2018). Action Plan: Financing Sustainable Growth, Bls. 1 
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Heimsmarkmið SÞ og taka mið af UFS þáttum og langtímavirði fjárfestinga. 16 

Hugtakið sjálfbær fjárfesting er talið samanstanda af þremur þáttum skv. 17. tölul. 1. 

mgr. 2. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Í fyrsta lagi þarf að vera fjárfest í 

atvinnustarfsemi sem stuðlar að umhverfismarkmiði, nánar tilgreind í ákvæðinu. Í öðru 

lagi telst fjárfesting einungis sjálfbær ef hún veldur ekki umtalsverðu tjóni þessara 

markmiða og í þriðja lagi verður það fyrirtæki sem fjárfest er í að fylgja góðum 

stjórnarháttum. Hugtakinu grænþvotti (e. greenwashing) hefur verið lýst sem svo að 

tiltekin atvinnustarfsemi eða fjármálaafurð er markaðssett sem sjálfbær án þess að hægt 

sé að sýna fram á það.17 Hugtakið hefur einnig verið skilgreint á þann veg að með 

grænþvotti fáist ósanngjarnir samkeppnisyfirburðir með því að markaðssetja 

fjármálaafurð sem umhverfisvæna þegar grundvallarumhverfisstaðlar hafa í reynd ekki 

verið uppfylltir, sbr. 11. liður aðfararorða flokkunarreglugerðarinnar.  

 

 

2 Upplýsingaskylda fjármálafyrirtækja skv. núgildandi 

rétti 

 

Áður en umfjöllun hefst um reglugerðir ESB á sviði sjálfbærra fjármála og ákvæði 

þeirra um skyldur fjármálafyrirtækja til sjálfbærniupplýsingagjafar þykir rétt að fjalla 

um þá upplýsingaskyldu sem hvílir á fjármálafyrirtækjum skv. núgildandi rétti. Í ljósi 

þess að í þessari ritgerð er aðaláhersla lögð á umfjöllun um ófjárhagslega 

upplýsingagjöf munu ákvæði um fjárhagslega upplýsingagjöf fjármálafyrirtækja ekki 

njóta ítarlegrar umfjöllunar.  

Upplýsingaskyldu fyrirtækja má skipta í fjárhagslega og ófjárhagslega. Almenn 

upplýsingaskylda fjármálafyrirtækja um fjárhagsleg atriði er m.a. lögfest í 18. gr. fftl. 

og 65.-66. gr. árl. Almenn sjónarmið um tilgang ákvæða er varða upplýsingaskyldu 

aðila á fjármálamarkaði koma bersýnilega fram í ýmsum lögskýringargögnum, m.a. í 

greinargerð með frumvarpi til laga um markaði fyrir fjármálagerninga18 er varð að 

lögum nr. 115/2021. Í kjölfarið af fjármálakreppunni árið 2008 urðu brestir í virkni og 

 
16 European Banking Authority. (2019). EBA Action Plan on Sustainable Finance. Bls. 4 
17 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2022). Drög að frumvarpi til laga um upplýsingagjöf um 
sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar. Bls. 8 
18 Frumvarp til laga um markaði fyrir fjármálagerninga, þskj. 1081, 624. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/151/s/1081.html 
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gagnsæi á fjármálamörkuðum sýnilegri og talið að skortur á öryggisventlum (e. checks 

and balances) hafi verið einn af þeim þáttum sem hrundu fjármálakreppunni af stað. 

Kreppan þótti hafa sýnt það augljóslega að framferði einstakra fyrirtækja var talið geta 

skaðað fjárfesta og dregið úr trausti þeirra til fjármálakerfisins. Gildandi ákvæði 

íslenskra laga er varða upplýsingaskyldu félaga eru sett á grundvelli innleiðingar 

tilskipunar 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga19 (hér eftir MiFID II) og 

reglugerð 600/2014/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga 20  (hér eftir MiFIR). 

MiFID II og MiFIR voru á meðal þeirra tilskipana og reglugerða ESB sem settar voru 

í kjölfar fjármálakreppunnar árið 2008 þegar ESB hóf að leggja aukna áherslu á 

gagnsæi í víðum skilningi á fjármálamörkuðum21 með styrkingu regluverks til þess að 

auka gagnsæi, fjárfestavernd og traust til fjármálamarkaða, sbr. 4. liður aðfararorða 

MiFID II. 

Skylda fjármálafyrirtækja til ófjárhagslegrar upplýsingagjafar er lögfest með 7. 

mgr. 54. gr. fftl. og er þeim á grundvelli ákvæðisins beinlínis skylt að fylgja 

áðurnefndum leiðbeiningum um stjórnarhætti. Fjármálafyrirtæki falla einnig undir 

skyldu 66. gr. d. árl. um birtingu ófjárhagslegra upplýsinga í yfirliti með skýrslu 

stjórnar. Um efni skýrslu stjórnar í ársreikningi er kveðið á um í VI. kafla árl. Af 

ákvæðum kaflans verður ráðið að kröfur um upplýsingagjöf eru ítarlegri eftir því sem 

umfang félaga er meira. Slíkt verður rökstutt á þeim grundvelli að ríkari kröfur skuli 

gera um gagnsæi í rekstri stærri félaga sem geta haft kerfislæg áhrif í íslensku 

efnahagslífi.22 Á grundvelli 66. gr. árl. eru ríkar kröfur gerðar til félaga sem skilgreind 

eru sem einingar tengdar almannahagsmunum skv. skilgreiningu 9. tölul. 1. mgr. 2. gr. 

árl. Ríkastar eru kröfurnar til félaga sem hafa skráð verðbréf sín á skipulegum 

verðbréfamarkaði, sbr. 66. gr. a. árl. 

Með það að markmiði að leiðbeina fyrirtækjum við ófjárhagslega 

upplýsingagjöf og samræma framsetningu þeirra upplýsinga hafa ýmsar leiðbeiningar 

verið gefnar út og/eða þýddar hér á landi. Sem dæmi um íslenskar leiðbeiningar má 

nefna leiðbeiningar Reikningsskilaráðs um upplýsingar í skýrslu stjórnar og 

 
19 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga og um 
breytingu á tilskipun 2002/92/ESB og tilskipun 2011/61/ESB  
20 Reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins 600/2014/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga og um 
breytingu á reglugerð 648/2012/ESB  
21 Thuesen. J.U. (e.d.). Transparency in Capital Markets. Bls. 65 
22 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga og lögum um endurskoðendur og 
endurskoðun (gagnsæi stærri kerfislega mikilvægra félaga), þskj. 1244, 721. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/150/s/1244.html 
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framsetningu þeirra 23  sem fjalla um framsetningu fjárhagslegra og ófjárhagslegra 

upplýsinga í skýrslu stjórnar. Þá birti Framkvæmdastjórnin einnig óbindandi 

leiðbeiningar um ófjárhagslega upplýsingagjöf árið 2017 og 201924 sem ætlaðar voru 

fyrirtækjum við ófjárhagslega upplýsingagjöf á grundvelli 

ársreikningstilskipunarinnar. Í þessum kafla verður fjallað um inntak leiðbeininga um 

ófjárhagslega upplýsingagjöf sem fyrirtæki á Íslandi, þar með fjármálafyrirtæki, geta 

haft til hliðsjónar við ófjárhagslega upplýsingagjöf og/eða er beinlínis skylt að 

framfylgja þeim, þ.e. leiðbeiningar um stjórnarhætti og UFS leiðbeiningar Nasdaq. Í 

kaflanum verður farið yfir þróun reglna um ófjárhagslega upplýsingagjöf og hvernig 

tilskipanir ESB á réttarsviðinu hafa verið innleiddar í íslenskan rétt. Markmið 

umfjöllunarinnar er að varpa ljósi á núgildandi ákvæði um upplýsingagjöf sem gilda 

um fjármálafyrirtæki á Íslandi, með áherslu á ófjárhagslega upplýsingagjöf, uppruna 

þeirra og þróun ákvæða.  

 

2.1 Fjárhagsleg upplýsingagjöf 
 

Skylda fjármálafyrirtækja til almennrar fjárhagslegrar upplýsingagjafar er lögfest með 

18. gr. fftl. Skv. ákvæðinu er fjármálafyrirtækjum skylt að upplýsa opinberlega um 

áhættu, áhættustýringu og eiginfjárstöðu fyrirtækisins. Fjármálaeftirlitinu er heimilt að 

ákveða tíðni upplýsingagjafar, hvenær þær skuli birtar og þá hvar, annars staðar en í 

ársreikningum fjármálafyrirtækja, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 18. gr. fttl. Þá gilda ákvæði 65.-

66. gr. árl. um upplýsingar í skýrslu stjórnar einnig um fjármálafyrirtæki. Í 65. gr. árl. 

eru grunnskilyrði upptalin sem öllum félögum er skylt að upplýsa um í skýrslu stjórnar 

með ársreikningi, svo sem atriði sem mikilvæg eru við mat á fjárhagslegri stöðu 

félagsins og afkomu þess á reikningsárinu og koma ekki fram í efnahagsreikningi, 

rekstrarreikningi eða skýringum með þeim, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 65. gr. árl. Ýmis önnur 

ákvæði um upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja er að auki að finna í öðrum lögum t.d. 

í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115/2021, lögum um verðbréfaviðskipti 

nr. 33/2003 og lögum um verðbréfasjóði nr. 116/2021. Í ljósi þess að í þessari ritgerð 

er aðaláhersla lögð á umfjöllun um ófjárhagslega upplýsingagjöf, munu ákvæði laga 

 
23 Reikningsskilaráð. (2022). Leiðbeiningar fyrir félög sem falla undir ákvæði laga um ársreikninga nr. 
3/2006. Upplýsingar í skýrslu stjórnar og framsetning þeirra.  
24 Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting climate-related information. (2019). 
OJ C2019/1  
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um almenna fjárhagslega upplýsingagjöf fjármálafyrirtækja ekki njóta frekari 

umfjöllunar hér. 

 

2.2 Ófjárhagsleg upplýsingagjöf 
 

Um ófjárhagslega upplýsingagjöf er kveðið á um í 66. gr. d. árl. Hugtakið kom fyrst í 

íslensk lög með lögum nr. 73/2016 um breytingu á lögum um ársreikninga nr. 3/2006, 

með síðari breytingum (einföldun og innleiðing ársreikningstilskipunar 2013/34/ESB). 

Tilskipunin 2013/34/ESB um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil og tilheyrandi 

skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja25 (hér eftir ársreikningstilskipunin) var innleidd í 

íslenskan rétt með 128. gr. árl. ásamt síðari breytingum á tilskipuninni með tilskipun 

2014/95/ESB (e. Non-Financial Reporting Directive, skammstöfuð NFRD) um 

breytingu á ársreikningstilskipuninni að því er varðar birtingarskyldu tiltekinna stórra 

fyrirtækja og samstæðna á ófjárhagslegum upplýsingum og upplýsingum um 

fjölbreytileika26 (hér eftir breytingartilskipunin eða NFDR). 

Með breytingartilskipuninni var ákvæðum 19. gr. a. og 29. gr. a. um 

ófjárhagsleg atriði í skýrslu stjórnar bætt við ársreikningstilskipunina. Breytingarnar 

voru lagðar fram í kjölfarið af gagnrýni á raunverulegu gagnsæi birtra ófjárhagslegra 

upplýsinga á grundvelli þágildandi ákvæða ársreikningatilskipunarinnar. Í 3. lið 

aðfararorða með breytingartilskipuninni var kveðið á um samræmdar kröfur um 

upplýsingar með þó sveigjanlegri löggjöf um birtingu ófjárhagslegra upplýsinga í því 

skyni að taka tillit til margþætts eðlis samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja og fjölbreytni 

í stefnum þeirra þar um. Þá var birting ófjárhagslegra upplýsinga talin afar 

þýðingarmikið verkfæri til þess að beina fjármagni til sjálfbærra fjárfestinga og styðja 

við mælingar og eftirlit á umhverfisáhrifum fyrirtækja á samfélagið, sbr. einnig 3. liður 

aðfararorðanna. Með 19. gr. a. og 29. gr. a. voru lagðar fram lágmarkskröfur sem stór 

fyrirtæki sem varða hagsmuni almennings og hafa a.m.k. 500 starfsmenn að meðaltali 

á efnahagsárinu, svo og móðurfyrirtæki stórra samstæðna, skyldu uppfylla varðandi 

ófjárhagslega upplýsingagjöf, þ.e. upplýsingar að því marki sem nauðsynlegt er til að 

öðlast skilning á þróun, frammistöðu, stöðu og áhrifum af starfsemi fyrirtækisins er 

 
25 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 2013/34/ESB um árleg reikningsskil, samstæðureikningsskil 
og tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2006/43/ESB og niðurfellingu tilskipana 78/6607EBE og 83/349 EBE  
26 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 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  
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tengjast að lágmarki umhverfislegum, félagslegum og starfsmannatengdum málefnum, 

virðingu fyrir mannréttindum, baráttu gegn spillingu og mútum. Ákvæði 19. gr. a. og 

29. gr. a. breytingartilskipunarinnar voru innleidd í íslenskan rétt með 66. gr. d. árl. og 

er ákvæðið efnislega sambærilegt ákvæðum tilskipunarinnar.  

 Til leiðbeininga og viðmiðunar um mat á því hvað skuli búa ófjárhagslegum 

upplýsingum að baki hafa hinir ýmsu staðlar og óbindandi “soft-law“ leiðbeiningar 

verið settar fram. Sem dæmi um slíkt má nefna UFS leiðbeiningar Nasdaq og 

leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja auk erlendra staðla á borð við Global 

Reporting Initiative (GRI), Heimsmarkmið SÞ, Task Force on Climate-Related 

Financial Disclosures (TCFD) og svo mætti lengi telja. Leiðbeiningar um stjórnarhætti 

fyrirtækja eru óbindandi og einungis til leiðbeininga nema lög kveði á um annað, sbr. í 

tilfelli fjármálafyrirtækja á grundvelli 7. mgr. 54. gr. fftl. Ofangreint fyrirkomulag veitir 

félögum sveigjanleika við mat á áhrifum sínum á umhverfi og samfélag og val á því 

hvaða staðlar séu hafðir til hliðsjónar við matið. Slíkt er talið auka áhættuna á því að 

félög dragi upp ákveðna mynd af áhrifum sínum á UFS þætti og áhættu tengdri 

sjálfbærni eftir því sem best hentar hverju sinni (e. cherry picking). Slíkur grænþvottur, 

eða aukinn möguleiki til hans öllu heldur,  er talinn til þess fallinn að gera fjárfestum 

og öðrum hagsmunaðilum erfiðara um vik að greina raunverulegt framlag fjárfestingar 

til sjálfbærrar þróunar, þ.e. meta fjárfestingar út frá sjálfbærni þeirra og áhrifum á UFS 

þætti, sbr. 24. liður aðfararorða upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Á meðan samhæft 

regluverk skortir um sjálfbærnitengda upplýsingagjöf til fjárfesta eru auknar líkur á 

frávikum, t.d. á milli landa. 

 

2.2.1 Gildissvið ákvæða um ófjárhagslega upplýsingagjöf  

 

Í 66. gr. d. árl. er kveðið á um skyldu til ófjárhagslegrar upplýsingagjafar í skýrslu 

stjórnar í ársreikningi fyrirtækja sem teljast til eininga tengdar almannahagsmunum 

og/eða stórra félaga í skilningi 9. tölul. 1. mgr. og d -liðar 11. tölul. 2. gr. árl, auk 

móðurfélaga stórra samstæðna. Hugtakið eining tengd almannahagsmunum er 

skilgreint í 9. tölul. 1. mgr. 2. gr. árl. á sama hátt og það er skilgreint í 

ársreikningstilskipuninni, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. hennar. Undir einingar tengdar 

almannahagsmunum falla m.a. lánastofnanir, sbr. c-liður 9. tölul. 1. mgr. 2. gr. árl., sbr. 

einnig skilgreining 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. a. fftl. á lánastofnunum. Skv. núgildandi 

skilgreiningu falla fjármálafyrirtæki eins og þau eru skilgreind í 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. 
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a. fftl. undir skilgreininguna einingar tengdar almannahagsmunum og er þeim því skylt 

að birta ófjárhagslegar upplýsingar á grundvelli 66. gr. d. árl., óháð stærð þeirra eða 

hvort þau hafi verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði. Í 11. tölul. 1. mgr. 2. 

gr. árl. eru félög skilgreind eftir stærð í samræmi við töflu 127 sem sett er fram til 

glöggvunar. Tafla 2 sýnir hvaða ákvæði VI. kafla árl. eiga við um félög eftir stærð. 

 

Félag Heildareignir Hrein velta Meðalfjöldi ársverka 

Örfélag ≤ 20.000.000 ≤ 40.000.000 ≤ 3 

Lítið félag ≤ 600.000.000 ≤ 1.200.000.000 ≤ 50 

Meðalstórt félag ≤ 3.000.000.000 ≤ 6.000.000.000 ≤ 250 

Stórt félag > 3.000.000.000 > 6.000.000.000 ≤ 250 

 

Lög um 

ársreikninga 

nr. 3/2006 

Lítil 

félög 

Meðalstór 

félög 

Stór 

félög 

Móðurfélög 

stórra 

samstæðna 

Einingar  

tengdar 

almannahagsmunum* 

Félög með 

skráð 

hlutabréf** 

65. gr. X X X X X X 

66. gr.  X X  X X 

66. gr. a      X 

66. gr. b   X X X X 

66. gr. c   X X X X 

66. gr. d   X X X X 

 

*Þau félög sem skilgreind eru sem einingar tengdar almannahagsmunum á grundvelli 9. tölul.1. mgr. 2. 

gr. árl. eru félög með skráð verðbréf á skipulegum verðbréfamarkaði, lífeyrissjóðir, lánastofnanir og 

vátryggingafélög auk eftirfarandi félaga ef þau teljast vera stór félög samkvæmt framangreindri flokkun: 

(a) stórnotandi, dreifiveita eða flutningsfyrirtæki samkvæmt skilgreiningum raforkulaga, sem og lögaðili 

sem starfrækir raforkuver/virkjun samkvæmt skilgreiningu raforkulaga, eða hitaveitu samkvæmt 

skilgreiningu orkulaga, (b) lögaðili sem hefur flugrekstrarleyfi samkvæmt lögum um loftferðir, (c) 

lögaðili sem á fiskiskip með aflahlutdeild samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða og lögum um fiskveiðar 

utan lögsögu Íslands sem og lögaðili sem hefur rekstrarleyfi samkvæmt lögum um fiskeldi, (d) lögaðili 

sem hefur leyfi til rekstrar fjarskiptanets samkvæmt lögum um fjarskipti og (e) lögaðili sem sinnir 

farmflutningum samkvæmt siglingalögum. 

** Lögaðili sem er með skráð lögheimili á Íslandi og hefur verðbréf sín skráð á skipulegum markaði í 

ríki innan EES, í EFTA eða í Færeyjum er jafnframt skilgreint sem eining tengd almannahagsmunum. 

   

 

 

 

 
27 Reikningsskilaráð. (2022). Leiðbeiningar fyrir félög sem falla undir ákvæði laga um ársreikninga nr. 
3/2006. Upplýsingar í skýrslu stjórnar og framsetning þeirra. Bls. 4 
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2.2.2 Ófjárhagsleg upplýsingagjöf skv. núgildandi rétti 

 

Af framangreindri umfjöllun um gildissvið ákvæða um ófjárhagslega upplýsingagjöf 

verður ráðið að fjármálafyrirtækjum, eins og þau eru skilgreind í 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. 

a. fftl., er skylt að birta ófjárhagslegar upplýsingar skv. 66. gr. d. árl. í skýrslu stjórnar 

í ársreikningi. Skv. 66. gr. d. árl., sbr. 19. gr. a. og 29. gr. a. ársreikningstilskipunarinnar 

skulu félög að lágmarki fjalla um umhverfis-, samfélags- og starfsmannamál og gera 

grein fyrir stefnu félagsins í mannréttindamálum og hvernig félagið spornar við 

spillingar- og mútumálum, sbr. 1. mgr. 66. gr. d. árl. Yfirlitið skal einnig skv. a.-e. 

liðum 1. mgr. 66. gr. d. árl. innihalda hnitmiðaða lýsingu á viðskiptalíkani félagsins, 

lýsingu á stefnu félagsins í tengslum við málefni er tengjast umhverfis-, samfélags- og 

starfsmannamálum ásamt lýsingu á því hvaða áreiðanleikakönnunarferli félagið 

framfylgir, yfirliti yfir árangur af stefnu félagsins í málum skv. greininni og lýsingu á 

megináhættum sem tengjast þessum málum í rekstri félagins. Eftir því sem við á og í 

réttu hlutfalli ætti lýsingin að innihalda upplýsingar um viðskiptatengsl þess, vörur eða 

þjónustu sem líkleg eru til að hafa skaðleg áhrif á þessu sviðum og hvernig félagið tekst 

á við þá áhættu. Loks skal birta upplýsingar um þá ófjárhagslegu lykilmælikvarða sem 

eru viðeigandi fyrir viðkomandi félag.  

Í lýsingu á stefnu félagsins í umhverfis-, samfélags- og starfsmannamálum getur 

þótt tilefni til að fjalla um hvort og þá hvernig stefnur á því sviði hafa verið samþættar 

við aðrar stefnur félagsins, markmið þess og stjórnarhætti. Ef stefnur félagsins eða 

verkefni sem ráðist hefur verið í á þessu sviði tengjast t.d. Heimsmarkmiðum eða 

loftslagsmarkmiðum Parísarsamningsins ætti að  fjalla sérstaklega um það skv. 

leiðbeiningum Reikningsskilaráðs. 28  Ef mat á umhverfisáhrifum félags er byggt á 

viðurkenndum aðferðum eða stöðlum á þessu sviði ætti að fjalla um það. Upplýsa skal 

um þá alþjóðlegu staðla sem innri verkferlar og lykilmælikvarðar eru byggðir á, t.d. 

GRI, UFS leiðbeiningar Nasdaq eða aðra staðla. Sem dæmi um ófjárhagslega 

lykilmælikvarða má nefna mælingar á kolefnislosun starfseminnar, starfsmannaveltu, 

og launamun kynjanna.29 Einnig yfirlit yfir árangur af stefnu félagsins í málum er varða 

umhverfis-, samfélags- og starfsmannamál og lýsingu á megináhættum sem tengjast 

þeim málum í rekstri félagsins sem líkleg eru til að hafa skaðleg áhrif á þau mál og 

 
28 Reikningsskilaráð. (2022). Leiðbeiningar fyrir félög sem falla undir ákvæði laga um ársreikninga nr. 
3/2006. Upplýsingar í skýrslu stjórnar og framsetning þeirra. Bls. 18 
29 Sama heimild, bls. 18 
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hvernig félagið tekst á við þá áhættu. Sem dæmi má nefna megináhættur sem tengjast 

rekstri varðandi viðskiptatengsl félagsins, þjónustu félags eða vörur sem þykja líklegar 

til að hafa skaðleg áhrif á þessum sviðum og hvernig félagið tekst á við þá áhættu. 

Raunhæft dæmi um upplýsingagjöf á þessum grundvelli varðandi áhrif félags á UFS 

þætti er flugfélag sem væri skylt að birta upplýsingar um hvernig breytingar á reglum 

um kolefnislosun muni hafa áhrif á stöðu þess, framtíðarhorfur auk almennrar 

umfjöllunar um kolefnisfótspor félagsins.30  Upplýsingar sem veittar eru í árs- eða 

samfélagsskýrslu viðkomandi félags koma ekki í stað þeirra upplýsinga sem veita skal 

í skýrslu stjórnar.31 

Í 2. mgr. 66. gr. d. árl., sbr. 2. málsl. 1. mgr. 19. gr. a. og 29. gr. a. 

ársreikningstilskipunarinnar segir að ef fyrirtæki eða samstæða fylgi ekki stefnum í 

tengslum við eitt eða fleiri þessara málefna skal skýr og rökstudd skýring á því hvers 

vegna það er ekki gert koma fram í skýrslu yfir ófjárhagsleg atriði. Krafa er því ekki 

einungis gerð um tilteknar upplýsingar um sjálfbærni heldur einnig um ástæður þess að  

félög láti sig sjálfbærnimál ekki varða með og setji sér ekki stefnu í þeim málum. Um 

samstæður er kveðið á um í 4. mgr. 66. gr. d. árl. með þeim hætti að þegar félag sem 

skylt er að birta ófjárhagslegar upplýsingar gerir samstæðureikning er nægilegt að 

upplýsingar skv. 1.-2. mgr. 66. gr. d. árl. nái eingöngu til samstæðunnar. Dótturfélög 

eru undanþegin upplýsingagjöf skv. 1.-3. mgr. þegar 4. mgr. á við, þ.e. ef ófjárhagslegar 

upplýsingar koma fram í skýrslu stjórnar í samstæðureikningi móðurfélags og 

dótturfélags þess., sbr. 5. mgr. 66. gr. d. árl. 

Til viðbótar við ákvæði 66. gr. d. árl. gildir 6. kafli leiðbeininga um stjórnarhætti 

einnig um ófjárhagslega upplýsingagjöf fjármálafyrirtækja á grundvelli 7. mgr 54. gr. 

fftl. Þá eru UFS leiðbeiningar Nasdaq ætlaðar skráðum og óskráðum félögum sem 

valkvæðar leiðbeiningar, sbr. nánari umfjöllun í næstu köflum.   

 

2.2.3 Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja 

 

Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja eru gefnar út af  Viðskiptaráði Íslands, 

Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq Iceland og kveða á um ófjárhagslega 

upplýsingagjöf fyrirtækja. Núgildandi útgáfa þeirra er sú sjötta í röðinni en fyrsta útgáfa 

leiðbeininganna kom út árið 2004 og hafa leiðbeiningarnar verið endurskoðaðar 

 
30 Sama heimild, bls. 19  
31Sama heimild, bls. 18  
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reglulega frá þeim tíma. Þær eru líkt og nafnið gefur til kynna, leiðbeinandi og til 

viðmiðunar með undantekningu gagnvart fjármálafyrirtækjum sbr. 7. mgr. 54. gr. fftl. 

og vátryggingafélögum sbr. 3. mgr. 6. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010. 

Þessum félögum er skylt að fylgja leiðbeiningunum við ófjárhagslega upplýsingagjöf á 

grundvelli ákvæðanna. Leiðbeiningunum er sérstaklega beint að  fyrirtækjum sem falla 

undir hugtakið einingar tengdar almannahagsmunum og er ætlað að nýtast sem verkfæri 

stjórna og stjórnenda til að mæta þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir.32  Grundvöllur 

leiðbeininganna er „fylgið eða skýrið“ reglan (e. comply or explain) sem veitir 

fyrirtækjum og stjórnum þeirra svigrúm til ákvörðunar á því að hve miklu leyti einstaka 

þættir leiðbeininganna eiga við um viðkomandi fyrirtæki svo það geti talist starfa í 

samræmi við þær þótt þau víki frá einstökum efnisatriðum. Reglan leggur einnig þá 

skyldu á stjórnir fyrirtækja að þær útskýri skilmerkilega öll þau frávik frá 

leiðbeiningunum í yfirlýsingu um stjórnarhætti.33  

 Í 6.1 kafla leiðbeininganna er fjallað um stjórnarháttayfirlýsingu sem birta skal 

árlega í sérstökum kafla í ársreikningi eða ársskýrslu og jafnframt vera aðgengileg á 

heimasíðu félagsins, sbr. grein 6.11 leiðbeininganna. Í yfirlýsingu stjórnarhátta skulu 

m.a. koma fram upplýsingar um tilvísanir í þær reglur um stjórnarhætti sem félagið 

fylgir eða ber að fylgja skv. lögum og hvar slíkar reglur eru aðgengilegar almenningi, 

sbr. 1. tölul. 6.1.2. greinar leiðbeininganna. Í stjórnarháttayfirlýsingu Íslandsbanka hf. 

fyrir 2021 er t.d. vísað til þess að bankinn starfi skv. gildandi löggjöf um aðila sem eru 

undir eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands ásamt viðeigandi reglum og 

tilmælum auk reglna Nasdaq Iceland.34 Þá skal í yfirlýsingu stjórnarhátta upplýsa um 

hvort félagið víki frá hluta leiðbeininganna og þá hvaða. Greina skal frá ástæðum 

frávika og hvort ástæða sé talin til að grípa til aðgerða til að vega upp á móti þeim 

frávikum, sbr. 2. tölul. 6.1.2. gr. Í stjórnarháttayfirlýsingu Landsbankans hf. fyrir 2021 

segir um frávik frá leiðbeiningunum að bankinn uppfylli ákvæði leiðbeininganna að því 

frátöldu að ekki hefur verið sett sérstök stefna um fjölbreytileika í tengslum við stjórn, 

framkvæmdastjórn og æðstu stjórnendur35 með tilliti til þátta á borð við aldur, kyn eða 

menntunarlegan og faglegan bakgrunn. Síðar er vísað til þess að Bankasýsla ríkisins 

skipi valnefnd sem tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins til setu í bankaráði. Skal hún 

 
32 Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland. (2021). Leiðbeiningar um 
stjórnarhætti fyrirtækja, 6. útgáfa. Formáli. 
33 Sama heimild 
34Íslandsbanki hf. (2022) Stjórnarháttayfirlýsing Íslandsbanka hf. 2021, Óendurskoðuð. Bls. 87 
35 Landsbankinn hf. (2022). Stjórnarháttayfirlýsing Landsbankans fyrir árið 2021. Bls. 2 
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tryggja að í bankaráðinu sitji sem næst jafnmargar konur og karlar.36 Ýmsar aðrar 

upplýsingar skulu liggja fyrir í stjórnarháttayfirlýsingu skv. 6.1.2. gr., t.d. upplýsingar 

um stjórnarmenn og hvaða stjórnarmenn eru óháðir félaginu og stórum hluthöfum, sbr. 

11. gr. 12. tölul. 6.1.2. gr. Birta skal sömu upplýsingar í stjórnarháttayfirlýsingu skv. 

6.1 kafla leiðbeininganna ef um samstæðuskil er að ræða, sbr. 6.1.3. gr. 

 Í 6.2. kafla leiðbeininganna er fjallað um ófjárhagslega upplýsingagjöf. Í 6.2.1. 

gr. segir að árlega skuli félög birta í yfirliti með skýrslu stjórnar og á vefsíðu sinni 

ófjárhagslegar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja mat á þróun, umfang, 

stöðu og áhrif á félagið. Að lágmarki skal fjalla um stefnu félagsins í umhverfismálum, 

samfélagsmálum, mannréttindamálum og spillingar- og mútumálum. Greinin er að 

mestu leyti efnislega samhljóðandi 66. gr. d. árl. fyrir utan kröfuna um birtingu 

ófjárhagslegra upplýsinga á vefsíðum. Skv. 6.2.2. gr. leiðbeininganna skal í umfjöllun 

um framangreind mál fjalla um megináhættuþætti í rekstri félagsins sem eru líklegir til 

að hafa skaðleg áhrif á þau og hvernig félagið tekst við þá áhættu, auk markmið 

félagsins tengd ofangreindum málum, sbr. 6.2.2. gr. Félög skulu gera rökstudda grein 

fyrir ástæðum þess að þau séu ekki með stefnur í framangreindum málum ef svo er 

raunin, sbr. 3. mgr. 6.2.2. gr. Í skýrslu stjórnar í ársreikningi Íslandsbanka hf. fyrir 2021 

er sjálfbærnistefnu bankans lýst út frá markmiðum hennar út frá UFS þáttum og 

aðgerðum gegn mútum og spillingu.37  Þá kemur fram að stjórn bankans samþykki 

sjálfbærnistefnu bankans og ákveði stefnumótun og áhættuvilja hans út frá áhættu 

tengdri sjálfbærni. Áhættustýring hennar hafi t.d. á árinu verið tvinnuð í auknum mæli 

inn í lykilferla bankans við lánveitingar, fjárfestingar og vöruþróun.38 

Í 6.3 kafla leiðbeininganna er kveðið á um að félög tileinki sérstakan hluta af 

vefsíðu sinni góðum stjórnarháttum og birti þar stjórnarháttayfirlýsingu félags og allar 

helstu upplýsingar um starfsemi félagins, sbr. 6.3.1. gr. Á vefsíðu félagsins skal m.a. 

birta stjórnarháttayfirlýsingu félags, ófjárhagslega upplýsingagjöf þess og 

starfskjarastefnu, sbr. 1.-3. tölul. 6.3.2. gr. leiðbeininganna. Upplýsingarnar skulu 

uppfærðar innan sjö daga frá því að stjórnarmenn og/eða daglegir stjórnendur félagsins 

fá vitneskju um að þær hafi tekið breytingum, sbr. 6.3.3. gr. leiðbeininganna. Á vefsíðu 

Kviku banka hf. er stjórnarháttayfirlýsing og starfskjarastefna bankans aðgengileg á 

sama stað 39 . Þá eru ársreikningar 40  einnig aðgengilegir með ófjárhagslegum 

 
36 Landsbankinn hf. (2022). Stjórnarháttayfirlýsing Landsbankans fyrir árið 2021. Bls. 4 
37 Íslandsbanki hf. (2022). Ársreikningur samstæðu 2021. Bls. 5 
38 Sama heimild, bls. 6  
39 Kvika banki hf. (e.d.). Starfsreglur og stjórnarhættir  
40 Kvika banki hf. (e.d.). Ársreikningar og uppgjör  
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upplýsingum í skýrslu stjórnar en aðrar upplýsingar tengdar sjálfbærni á borð við UFS 

skýrslur og sjálfbærniskýrslur er að finna annars staðar á vefsíðunni undir upplýsingum 

um sjálfbærni.41 

 

2.2.4 UFS leiðbeiningar Nasdaq 

 

UFS leiðbeiningar Nasdaq (e. ESG Metrics) voru fyrst birtar árið 2017 og voru ætlaðar 

sem valkvæðar leiðbeiningar fyrir skráð og óskráð félög á svæðum Nasdaq Nordic og 

Nasdaq Baltic. Leiðbeiningarnar voru uppfærðar 2019 og þeim ætlað að eiga við um 

alla markaði Nasdaq á alþjóðavísu.42 Leiðbeiningarnar hafa verið þýddar á íslensku af 

Staðlaráði að frumkvæði Festu, IcelandSIF og Nasdaq Iceland í útgáfu frá febrúar 

2020.43 

Markmið UFS leiðbeininga Nasdaq var upphaflega að aðstoða fyrirtæki við 

birtingu upplýsinga um samfélagsábyrgð og UFS þætti til fjárfesta og hagsmunaaðila á 

skýran og aðgengilegan hátt. Leiðbeiningunum er ætlað að hjálpa fyrirtækjum að koma 

til móts við auknar kröfur fjárfesta og samfélagsins og birtingu upplýsinga varðandi 

samfélagsábyrgð.44 Sem dæmi um notkun leiðbeininganna má nefna mælingu á árangri 

í rekstri Fossa markaða svo félagið geti fylgt eftir sjálfbærnistefnu sinni. Í 

sjálfbærnistefnu félagsins segir að við mælingu á árangri verði stuðst við UFS 

leiðbeiningar Nasdaq, þ.e. þau viðmið leiðbeininganna sem eru viðeigandi fyrir 

reksturinn og þá þætti sem félagið getur haft mest áhrif á.45 Ef tekið er almennt dæmi 

um innihald leiðbeininganna má nefna flokk S4 undir félagslegum þáttum sem varðar 

kynjafjölbreytni. Undir S4 er að finna viðmið um hvers vegna og hvernig kynjahlutfall 

er mælt og tengsl við staðla á borð við GRI og Heimsmarkmið SÞ, með tilvísun í greinar 

og undirflokka viðkomandi staðla, svo hægt sé að átta sig á því hverju UFS 

leiðbeiningar Nasdaq byggja hverju sinni.46   

Með leiðbeiningunum ætlar Nasdaq að styðja við markmið sitt um að reka 

sjálfbæra, gagnsæja og skilvirka markaði, auk þess að stuðla að umbótum og 

samræmingu á stjórnunarháttum, öllum hagsmunaaðilum til bóta.47 Í umfjöllun um 

 
41 Kvika banki hf. (e.d.). Skýrslur og úttektir 
42 Nasdaq. (2019). ESG Reporting Guide 2.0. Bls. 4 
43 Nasdaq, Viðskiptaráð Íslands, IcelandSIF, Festa – miðstöð um samfélagsábyrgð og Staðlaráð 
Íslands. (2020). UFS leiðbeiningar ESG Reporting Guide 2.0 
44 IcelandSIF. (e.d.). Ábyrgar fjárfestingar.  
45 Fossar Markaðir. (2021). Fossar Markaðir hf. – sjálfbærnistefna. Bls. 2 
46 Nasdaq. (2019). ESG Reporting Guide 2.0. Bls. 20 
47 Nasdaq. (e.d.). ESG Reporting Guide 
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leiðbeiningarnar segir að Nasdaq krefjist ekki þátttöku skráðra fyrirtækja heldur sé 

notkun þeirra valkvæð að frumkvæði hvers og eins. Leiðbeiningunum sé einungis ætlað 

að virka sem upplýsingaviðmið fyrir þau skráðu fyrirtæki sem leitast við að uppfylla 

upplýsingaskyldu.48  

 

 

3 Helstu skuldbindingar og aðgerðir á sviði sjálfbærra 

fjármála 

 

Áður en umfjöllun hefst um nýjar reglugerðir ESB á sviði sjálfbærra fjármála og ákvæði 

þeirra um sjálfbærniupplýsingagjöf er vert að fjalla um helstu skuldbindingar og 

aðgerðir sem taldar eru mynda grunninn að því regluverki sem mun taka gildi á Íslandi 

með innleiðingu upplýsingagjafarreglugerðarinnar og flokkunarreglugerðarinnar. 

Markmið umfjöllunar er að varpa ljósi á þann undirbúning sem hefur átt sér stað innan 

ESB sem er talinn vera helsti undanfari nýs regluverks Sambandsins á sviði sjálfbærra 

fjármála svo settum markmiðum verði náð, með áherslu á aðkomu og mikilvægi 

fjármálafyrirtækja.  

Helstu skuldbindingar á sviði loftslagsmála og sjálfbærra fjármála sem taldar eru 

skipta máli fyrir grundvöll reglugerðanna eru Heimsmarkmið SÞ og 

Parísarsamningurinn. Ísland hefur skuldbundið sig að þessu tvennu líkt og ESB. Hvað 

aðgerðir og aðgerðaáætlanir varðar í þessu samhengi beinist umfjöllunin að 

aðgerðaáætlun ESB á sviði sjálfbærra fjármála frá árinu 2018 og Grænum samningi 

fyrir Evrópu frá árinu 2019. Skuldbindingar ESB að þessu tvennu eru taldar mynda 

grundvöllinn að þeim aðgerðaáætlunum sem Sambandið hefur lagt fram m.a. til 

undirbúnings fyrir framlagningu upplýsingagjafarreglugerðarinnar og 

flokkunarreglugerðarinnar. Af aðgerðaáætlun ESB frá 201549 má greina skýra afstöðu 

sérfræðinga á sviðinu um að þátttaka einkaaðila, fjármálafyrirtækja og annarra 

kerfislega mikilvægra félaga skipti gríðarlegu  máli svo markmiðum ESB um að flytja 

tilætlað fjármagn til sjálfbærra fjárfestinga verði náð.50  ESB hefur gefið það út að 

umskipti verði að eiga sér stað á sviði fjármála svo að því verði kleift að ná tilætluðum 

 
48 Nasdaq. (2019). ESG Reporting Guide 2.0 
49 European Commission. (2015). Action Plan on Building a Capital Markets Union 
50 Sama heimild, bls. 3 
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markmiðum sínum að Parísarsamningnum. Dreifing einkafjármagns til sjálfbærra 

fjárfestinga spilar þar stórt hlutverk og því verði einkageirinn skuldbundinn til þess að 

undirgangast sjálfbærnibreytingar á sama hátt og opinberi geirinn.51 Því er ljóst að 

skuldbindingar og aðgerðir ESB á sviði sjálfbærra fjármála er ætlað að hafa bein áhrif 

á skyldu fjármálafyrirtækja til upplýsingagjafar um sjálfbærni. Fjármálafyrirtæki, 

umfangs síns vegna, eru talin vera í lykilstöðu til að beina því mikla fjármagni sem til 

þarf í rétta átt svo markmiðum um sjálfbært efnahagskerfi verði náð. 52 

Fjármálafyrirtæki hafa hagsmuna að gæta hvað þetta varðar út frá fyrirliggjandi áhættu 

tengdri sjálfbærni fjárfestinga og útlána en um 50% af útsettri áhættu banka á 

evrusvæðinu er beint eða óbeint talin stafa af loftslagbreytingum.53 

 

3.1 Heimsmarkmið SÞ 
 

Í september 2015 samþykktu fulltrúar allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna Sjálfbæru 

þróunarmarkmiðin eða Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun54 (e. 

The Sustainable Development Goals) hér eftir Heimsmarkmiðin. Heimsmarkmiðin eru 

alhliða og alþjóðlegt ákall til aðgerða til að binda enda á fátækt, verndun jarðarinnar og 

tryggja að árið 2030 njóti allir friðar og velmegunar.55 Markmiðin eru 17 talsins með 

169 undirmarkmið og gilda á tímabilinu 2016-2030. Markmiðin eru margþætt og 

krefjast því skipulagðrar vinnu af hálfu stjórnvalda auk þátttöku og samstarfs ólíkra 

hagsmunaaðila.56 Ísland hefur skuldbundið sig til að innleiða Heimsmarkmiðin og hafa 

þau verið innleidd í opinberar stefnur er varða félags-, efnahags-, og umhverfismál, 

með sérstaka áherslu á uppbyggingu réttlátra samfélaga.57  

Í sífellt auknu mæli hafa UFS þættir verið innleiddir í fjárfestingarákvarðanir, 

áhættustefnu og upplýsingagjöf fjármálafyrirtækja m.a. á grundvelli 66. gr. d. árl. og 6. 

kafla leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja. Með slíku eru Heimsmarkmiðin meðal 

þess sem haft er að leiðarljósi við gerð sjálfbærnistefna fyrirtækja. Slíkt kemur 

glögglega fram hjá fjármálafyrirtækjum, t.d. í sjálfbærum fjármálaramma 

 
51 European Commission. (e.d.). EU Delivering on the UN 2030 Agenda. Bls. 3 
52 European Commission. (2018). Action Plan: Financing Sustainable Growth. Bls. 9 
53 Sama heimild, bls. 3 
54 United Nations General Assembly. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for 
Sustainable Development 
55 United Nations Development Programme. (e.d.). The SDGs in Action 
56 Stjórnarráðið. (e.d.). Heimsmarkmiðin 
57 Forsætisráðuneytiðð. (2019). Innleiðing Íslands á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun – Landsrýniskýrsla. Bls. 17 
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Íslandsbanka58 sem var fyrstur íslenskra banka til þess að skilgreina og birta slíkan 

ramma utan um lán og fjárfestingar í eignasafni sínu.59 Fjöldi stórfyrirtækja víða um 

heim hefur innleitt Heimsmarkmiðin í starfsemi sína á borð við Amazon, Apple og 

JPMorgan Chase auk fjölda fyrirtækja á Íslandi.60  

 
3.2 Parísarsamningurinn 

 

Parísarsamningurinn 61  (e. The Paris Agreement) er lagalega bindandi alþjóðlegur 

samningur sem undirritaður var af 197 ríkjum á ráðstefnu aðildarríkja 

loftslagssamnings SÞ í París í desember 2015 og var fullgildur fyrir Íslands hönd með 

þingsályktun 19. september 2016.62 Markmið samningsins skv. 2. gr. hans er að styrkja 

hnattræn viðbrögð við þeirri ógn sem stafar af loftslagsbreytingum, að teknu tilliti til 

sjálfbærrar þróunar þ.m.t. með því að halda hækkun á hitastigi á heimsvísu undir 2 °C 

yfir gildum fyrir iðnvæðingu og fylgja eftir viðleitni til að takmarka hækkun hitastigs 

við 1,5 °C yfir gildum fyrir iðnvæðingu. Til að ná þessum markmiðum þarf að draga úr 

losun gróðurhúsalofttegunda eins hratt og mögulegt er og ná hnattrænu 

kolefnishlutleysi upp úr 2050.63 Ísland tekur þátt  í sameiginlegu markmiði Evrópuríkja 

um samdrátt í losun. Krafa er á aðildarríki Parísarsamningsins að uppfæra framlög sín 

gagnvart samningnum á fimm ára fresti með tilliti til nýjustu vísindarannsókna og því 

voru sameiginleg markmið ESB, Íslands og Noregs uppfærð í desember 2020 úr 40% 

samdrætti miðað við árið 1990 í 55% samdrátt eða meiri.64  

Skuldbindingar aðildarríkja Parísarsamningsins á sviði fjárfestinga miða m.a. 

að því að gera fjármagnsflæði samrýmanlegt við ferli í átt að lítilli losun 

gróðurhúsalofttegunda og þróun viðnáms gegn loftslagsbreytingum, sbr. c-lið 1. mgr. 

2. gr. Parísarsamningsins. Af þessu verður ráðið að það er beinlínis nauðsynlegt að 

einkaaðilar taki stóran þátt í því með tilfærslu fjármagns til sjálfbærra fjárfestinga, svo 

að aðildarríki nái að standa við skuldbindingar sínar að samningnum. Skuldbindingar 

 
58 Íslandsbanki hf. (2020). Sustainable Financing Framework. Bls. 4 
59 Íslandsbanki hf. (e.d.). Sjálfbær fjármálarammi 
60 Lashitew, A. A. (2021). Corporate uptake of the Sustainable Development Goals: Mere 
greenwashing or an advent of institutional change? Bls. 185 
61 United Nations. (2015). Paris Agreement 
62 Þingsályktun um fullgildingu Parísarsamningsins, þskj 1682, 858. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: https://www.althingi.is/altext/145/s/1682.html 
63 Stjórnarráð Íslands. (e.d.). Markmið og skuldbindingar 
64 Cifuentes-Faura, J. (2022). European Union policies and their role in combating climate change 
over the years 
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Parísarsamningsins munu því, með tilkomu regluverks ESB sem hér um ræðir, hafa 

bein áhrif á skyldur fjármálafyrirtækja á ýmsan hátt, m.a. á upplýsingagjöf þeirra.  

 

3.3 Aðgerðaáætlun ESB um sjálfbæran hagvöxt 
 

ESB hefur í gegnum tíðina lagt fram fjölmargar aðgerðaáætlanir á ýmsum sviðum með 

ólík markmið að leiðarljósi, t.a.m. á sviði umhverfisverndar og loftslagsmála. Sú 

aðgerðaáætlun sem hér er til umfjöllunar er sú sem var lögð fram af 

Framkvæmdastjórninni gagngert til að mynda ramma utan um markmiðasetningu og 

skuldbindingar ESB á sviði loftslagsmála og sú fyrsta til að leggja línurnar um skýrt 

regluverk á sviði sjálfbærra fjármála. Aðgerðaáætlun ESB  um sjálfbæran hagvöxt (e. 

Action Plan: Financing Sustainable Growth, hér eftir aðgerðaáætlunin)65 var lögð 

fram árið 2018. Henni var ekki einungis ætlað að virka sem stoð fyrir ESB til  að standa 

við alþjóðlegar skuldbindingar sínar heldur einnig að virka sem grunnur að hreyfiafli 

flutnings einkafjármuna til sjálfbærra fjárfestinga sem nauðsynlegur hefur verið talinn 

svo markmiðunum verði náð. Upphaf aðgerðaáætlunarinnar má rekja til innleiðingar 

Parísarsamningsins og Heimsmarkmiða SÞ, svo og þess að í lok ársins 2016 skipaði 

Framkvæmdastjórn ESB hóp háttsettra sérfræðinga um sjálfbær fjármál (e. High-Level 

Expert Group on Sustainable Finance, hér eftir sérfræðingahópurinn). Í byrjun árs 2018 

skilaði sérfræðingahópurinn skýrslu með heildaryfirliti um hvernig byggja ætti upp 

sjálfbæra fjármálastefnu fyrir ESB.66 Sérfræðingahópurinn taldi sjálfbær fjármál snúast 

um tvö aðkallandi meginatriði. Annars vegar að auka fjármögnunarframlag til sjálfbærs 

hagvaxtar fyrir alla með því að fjármagna langtímaþarfir samfélagsins og hins vegar að 

styrkja fjármálastöðugleika með því að innleiða UFS þætti í ákvarðanatöku um 

fjárfestingar. 67  Í skýrslunni voru lagðar fram átta lykiltillögur sem taldar voru 

nauðsynlegur grunnur fyrir aðrar aðgerðir. Helstu tillögur sem varða sjálfbær fjármál 

og sjálfbærniupplýsingagjöf eru þær að koma á fót sameiginlegu evrópsku 

flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar, útbúa staðla og merkingar fyrir 

fjárfestingar sem teljast grænar, varpa ljósi á skyldur fjárfesta til langtímahugsunar og 

áherslubreytingar m.t.t. UFS þátta, skýra og bæta regluverk ESB á sviði 

upplýsingaskyldu og auka gagnsæi á markaði varðandi tækifæri og áhættur sem stafa 

 
65 European Commission. (2018). Action Plan: Financing Sustainable Growth  
66 EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance. (2018). Financing a Sustainable European 
Economy 
67 EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance. (2018). Financing a Sustainable European 
Economy. Bls. 6 
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af loftslagbreytingum. 68  Meginmarkmið aðgerðaáætlunarinnar eru þrjú talsins 69  og 

verður þeim lýst hér stuttlega með áherslu á þá þætti er varða reglugerðir ESB á sviði 

sjálfbærra fjármála sérstaklega. 

 

Fyrsta markmiðið er að að beina flæði fjármagns til sjálfbærra fjárfestinga svo 

sjálfbærum hagvexti verði náð: 

 

Að  mati  sérfræðingahópsins er núverandi magn sjálfbærra fjárfestinga ekki talið 

nægjanlegt til að stuðla að efnahagslega sjálfbæru hagkerfi. Talið er að árlega þurfi að 

loka um 180 milljarða evru fjárfestingagati svo markmiðum ESB í loftslagsmálum 

verði náð fyrir árið 2030. Óvissa fjárfesta við mat á því hvaða fjárfestingar teljast 

raunverulega sjálfbærar er talin ein af ástæðum þess að fjármagn vantar til sjálfbærra 

fjárfestinga.70 Heildstætt flokkunarkerfi um umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi 

og uppfært regluverk um upplýsingaskyldu varðandi umhverfislega sjálfbærar 

fjárfestingar er það verkfæri ESB sem er ætlað að auka flæði fjármagns hvað helst í átt 

að sjálfbærum fjárfestingum á gagnsæjan hátt 71  auk útgáfu staðla og merkinga á 

fjármálafurðir sem teljast grænar og umhverfislega sjálfbærar í tilliti viðmiða 

flokkunarkerfisins. 72  Þar að auki telur sérfræðingahópurinn að viðeigandi 

fjármálaráðgjöf muni spila stóra rullu í því að beina fjármunum til sjálfbærra 

fjárfestinga. Því er það t.d. ein af aðgerðum áætlunarinnar að aðlaga regluverk á borð 

við MiFID II og framseldar gerðir á grundvelli hennar að þeim sjálfbærniviðmiðum 

sem nauðsynlegt er að innleiða svo markmiðum aðgerðaáætlunarinnar verði náð.73 

 

Annað markmiðið er að stýra fjárhagslegri áhættu sem stafar af loftslagsbreytingum, 

ágangi á auðlindir, umhverfishnignun og félagslegum vanda: 

 

Að mati sérfræðingahópsins hefur áhættustýring og áhættumat fjárfestinga á 

fjármálmörkuðum ekki tekið mið af umhverfis- og loftslagssjónarmiðum.74 Þættir á 

borð við hlýnun sjávar, veðurfar og náttúruhamfarir geta haft ófyrirséð áhrif á efnahag 

og fjármálamarkaði í heiminum, sér í lagi ef ekki er tekið mið af þeim við áhættumat 

 
68 European Commission. (2018). Action Plan: Financing Sustainable Growth. Bls. 1 
69 Sama heimild, bls. 2 
70 Sama heimild, bls. 2 
71 Sama heimild, bls. 4 
72 Sama heimild, bls. 5 
73 European Commission. (2018). Action Plan: Financing Sustainable Growth. Bls. 7 
74 Sama heimild, bls. 3  
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fjárfestinga. Áhrif sem þessir þættir geta haft varða t.d. kostnað vátryggingafélaga og 

auknar vanefndir viðskiptabanka vegna minni arðsemi fyrirtækja og aukinni 

rekstraráhættu. Í aðgerðaáætluninni er einnig bent á það að um 50% af þeirri áhættu 

sem bankar innan ESB verða að jafnaði útsettir fyrir tengist á beinan eða óbeinan hátt 

loftslagsáhrifum.75 Skortur á almennum viðmiðum um mat á áhrifum fyrirtækja á UFS 

þætti hefur að mati sérfræðingahópsins bitnað á gagnsæi upplýsinga til fjárfesta. 

Innleiðing UFS þátta eftir samþættum viðmiðunum og samræmdar reglur um 

upplýsingagjöf varðandi mat þeirra er talin takmarka áhættu tengda sjálfbærni og veita 

fjárfestum meiri vissu við mat á sjálfbærni fjárfestinga.76  

 

Þriðja markmiðið er að stuðla að gagnsæi í fjármálum, langtímahugsun- og virði á 

sviði efnahagsmála: 

 

Skv. aðgerðaáætluninni hafa þær fjárfestingaaðferðir, sem helst hefur verið beitt á 

fjármálamörkuðum til þessa, fremur verið í áttina að leitast eftir skammtímahagnaði 

með minni áherslu á verðmætasköpun til lengri tíma.77 Mikilvægt er fyrir fjárfesta að 

geta treyst á gagnsæi við mat á langtímavirði sjálfbærra fjárfestinga sinna, t.d. með tilliti 

til mats á grænþvotti. Slík áhersla á gagnsæi er ekki einungis ætlað að uppfylla 

upplýsingaskyldu fyrirtækja og aðila á fjármálamörkuðum gagnvart viðskiptavinum 

heldur auðveldar einnig ferlið við að stýra flæði fjármagns í átt að sjálfbærum 

langtímafjárfestingum. Með nýjum áherslum á sviði sjálfbærra fjármála er 

langtímavirði fjárfestinga, gagnsæi í upplýsingagjöf út frá sjálfbærni og UFS þáttum 

gert hærra undir höfði. Í aðgerðaáætluninni vísar sérfræðingahópurinn sérstaklega til 

ársreikningstilskipunarinnar og þeirrar skyldu sem hún leggur á einingar tengdar 

almannahagsmunum til ófjárhagslegrar upplýsingagjafar á sveigjanlegan hátt um 

lykilatriði er varða UFS þætti og hvernig áhætta þeim tengdum er metin. 

Sérfræðingahópurinn telur að ófjárhagsleg upplýsingagjöf þurfi að vera fastmótaðri 

hvað UFS þætti varðar en skv. núgildandi reglum, svo að fjárfestum verði kleift að 

greina og meta upplýsingar á gagnsæjan hátt. 78  Með tilkomu reglna um 

sjálfbærniupplýsingagjöf sem miðuð verður út frá viðmiðum flokkunarkerfis ESB 

verður talið að gagnsæi upplýsinga aukist.  

 
75 European Commission. (2018). Action Plan: Financing Sustainable Growth. Bls. 3 
76 Sama heimild, bls. 7 
77 Sama heimild, bls. 3 
78 European Commission. (2018). Action Plan: Financing Sustainable Growth. Bls. 10 
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Af umfjöllum um aðgerðaáætlun ESB frá 2018 verður ráðið að hún varpar ljósi á 

markmið og fyrirætlanir ESB á sviði sjálfbærra fjármála og undirbúning þeirrar 

lagasetningar sem er ætlað að tryggja framkvæmd áætlana Sambandsins á sviðinu. Sem 

dæmi um annan undirbúning ESB fyrir framlagningu reglugerðanna má nefna Grænan 

samning fyrir Evrópu (e. European Green Deal) sem fjallað verður um í næsta 

undirkafla. 

 

3.4 Grænn samningur fyrir Evrópu 
 

Í desember 2019 birti Framkvæmdastjórnin orðsendingu sína um „Grænan samning 

fyrir Evrópu“ (e. European Green Deal79, hér eftir samningurinn). Samningnum var 

ætlað að virka sem vegvísir yfir helstu stefnur og ráðstafanir sem ESB telur að þurfi að 

viðhafa svo markmiðum Sambandsins í loftslagsmálum verði náð. Samningnum er lýst 

sem óaðskiljanlegum hluta þess að ESB standi við skuldbindingar sínar að 

Heimsmarkmiðunum og Parísarsamningnum og inniheldur hann um 20 tillögur að 

skrefum sem eru talin nauðsynleg svo kolefnishlutleysi verði náð fyrir árið 2050. Til 

dæmis um aðgerðir má nefna gerð ítarlegri fjárfestingaáætlana á sviði sjálfbærra 

fjármála, innleiðingu á flokkunarkerfi um umhverfislega sjálfbærar fjárfestingar og 

aukna lagaskyldu á fyrirtæki og fjármálastofnanir til birtingar ófjárhagslegra 

upplýsinga út frá sjálfbærni atvinnustarfsemi.80 Í samningnum er einnig lögð áhersla á 

að koma á tækifærum fyrir fyrirtæki og fjárfesta sem auðveldar þeim að auðkenna sig 

sem umhverfislega græn og sjálfbær, t.d. með útgáfu valkvæðs evrópsks græns 

skuldabréfastaðals (e. European Green Bond Standard) auk fleiri staðla og merkinga á 

borð við EU Ecolabel81 á grundvelli reglugerðar nr. 66/2010/ESB82 sem innleidd var 

hér á landi með reglugerð nr. 160/2017 um umhverfismerki. 

Af ofangreindu verður ráðið að samningurinn er að mörgu leyti einskonar 

framlenging eða framhald á aðgerðaáætlun ESB frá 2018 sbr. fyrri umfjöllun. 

Framkvæmdastjórn ESB hefur lagt fram frumvarp að reglugerð um evrópskan grænan 

skuldabréfastaðal 83  sem er ætlað að hafa hvað einna mikilvægasta gildið fyrir 

fjármálafyrirtæki varðandi sjálfbær fjármál, auk þeirra reglugerða sem til umfjöllunar 

 
79 European Commission. (2019). The European Green Deal 
80 Sama heimild, bls. 17 
81 Sama heimild, bls. 17 
82 Reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins 66/2010/ESB um umhverfismerki ESB 
83 Commission. “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European 
Green Bonds” COM (2021) 391 final  



 

 
23

 
 

eru í þessari ritgerð. Markmið frumvarpsins er að leggja grunn að sameiginlegum 

reglum um notkun staðals fyrir skuldabréf sem er ætlað að efla umhverfislega sjálfbær 

markmið í skilningi flokkunarreglugerðarinnar. Þá mun staðallinn einnig setja upp kerfi 

til að skrá og hafa eftirlit með fyrirtækjum sem vinna að ytri endurskoðun fyrir þau 

fyrirtæki sem gefa út græn skuldabréf skv. staðlinum. Staðlinum er ætlað að verka sem 

verkfæri til að efla enn frekara flæði fjármagns til sjálfbærra fjárfestinga og þar með 

stuðla að því að markmiðum ESB skv. Parísarsamningnum verði náð, auk þess að draga 

úr hættunni á grænþvotti fjárfestinga. Skuldabréfamerkingin skv. staðlinum skal öllum 

vera aðgengileg, þ.e. þeim sem gefa út skuldabréf sem falla undir viðmið staðalsins, 

hvort sem þau eru útgefin innan eða utan ESB. 84  Ný reglugerð um grænan 

skuldabréfastaðal tengist reglugerðum ESB á sviði sjálfbærra fjármála á þann hátt að 

henni er ætlað að leggja grunninn að sameiginlegum reglum og viðmiðum á grundvelli 

viðmiða flokkunarkerfis flokkunarreglugerðarinnar.85 

 

 

4 Reglugerðir á sviði sjálfbærra fjármála  

 

Í þessum kafla verður fjallað um reglugerðir ESB á sviði sjálfbærra fjármála. Í fyrsta 

lagi verður fjallað um reglugerð nr. 2019/2088/ESB 86  um upplýsingagjöf tengda 

sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu (upplýsingargjafarreglugerðin) sem tók gildi í ESB 

10. mars 2021. Í öðru lagi reglugerð nr. 2020/852/ESB87 um að koma á ramma til að 

greiða fyrir sjálfbærri fjárfestingu og um breytingu á reglugerð nr. 2019/2088/ESB 

(flokkunarreglugerðin) sem tók að hluta til gildi í ESB 12. júlí 2020 en  önnur ákvæði 

munu taka gildi 1. janúar 2023. Upplýsingagjafarreglugerðin og flokkunarreglugerðin 

hafa ekki tekið gildi hér á landi. Þriðja reglugerðin er nr. 2019/2089/ESB 88  um 

 
84 Sama heimild, bls. 2  
85 Sama heimild, bls. 1  
86 Regulation 2019/2088/EU of the European Parliament and of the Council on sustainability-related 
disclosures in the financial services sector eða Reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins 2019/2088 um 
upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu 
(í ritgerðinni er stuðst við enska og íslenska útgáfu reglugerðarinnar) 
87 Regulation 2020/852/EU of the European Parliament and of the Council on the establishment of a 
framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation 2018/2088/EU eða Reglugerð 
Evrópuþingsins og Ráðsins 2020/852/ESB um að koma á ramma til að greiða fyrir sjálfbærri 
fjárfestingu og um breytingu á reglugerð 2019/2088/ESB (í ritgerðinni er stuðst við enska og íslenska 
útgáfu reglugerðarinnar) 
88 Reglugerð 2019/2089/ESB um breytingu á reglugerð 20016/1011/ESB að því er varðar viðmiðanir 
ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga, viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum og 
upplýsingagjöf um sjálfbærni fyrir viðmiðanir 
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breytingu á reglugerð 2016/1011/ESB að því er varðar viðmiðanir ESB vegna 

loftslagstengdra umbreytinga, viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningum 

og upplýsingagjöf um sjálfbærni fyrir viðmiðanir (viðmiðanareglugerðin). 

Viðmiðanareglugerðin er tæknileg breytingareglugerð og hefur nú þegar verið innleidd 

í íslenskan rétt með lögum um fjárhagslegar viðmiðanir nr. 7/2021. Af þeim sökum 

nýtur reglugerðin ekki frekari umfjöllunar í þessari ritgerð en samhengisins vegna er 

rétt að minnast á hana þar sem hún kveður að einhverju leyti á um gagnsæi og 

upplýsingaskyldu stjórnenda viðmiðana fjármálagerninga eða til að mæla árangur 

fjárfestingarsjóða, sbr. 10. liður aðfararorða reglugerðarinnar. 

Markmið umfjöllunarinnar er að gera grein fyrir inntaki, gildissviði og 

markmiði reglugerðanna, nýjum skyldum fjármálafyrirtækja á grundvelli þeirra og 

þeim breytingum sem reglugerðirnar munu hafa í för með sér á skyldur 

fjármálafyrirtækja til ófjárhagslegrar upplýsingagjafar á grundvelli 66. gr. d. árl. og 6.2. 

kafla leiðbeininga um stjórnarhætti. Reglugerðirnar einblína að miklu leyti á tengsl 

veitenda fjármálaþjónustu og fjárfesta svo og upplýsingaskyldu út frá UFS þáttum og 

viðmiðum flokkunarkerfis um umhverfislega sjálfbærar fjárfestingar, auk þess sem 

regluverkið skapar heildstætt og samræmt hugtak um sjálfbærni og sjálfbærar 

fjárfestingar.89 Reglugerðirnar leiða af sér framseldar gerðir sem er ætlað að fylla upp í 

ákvæði er varða framkvæmd og tæknilegar viðmiðunarreglur. Slíkar gerðir hafa verið 

samþykktar af Framkvæmdastjórninni og fleiri eru í smíðum. Þær eru margar hverjar 

tæknilega flóknar og njóta því ekki umfjöllunar í þessari ritgerð nema þær hafi beint 

gildi varðandi túlkun reglna um sjálfbærniupplýsingagjöf. 

  

Reglugerðirnar eiga sér allar lagastoð í 114. gr. Sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins90 (e. Treaty on the Functioning of the European Union eða TFEU, 

hér eftir skammstafaður á íslensku sem SSEB). Til þess að markmiðum ESB um innri 

markaðinn skv. 26. gr. SSEB verði náð, er skv. 114. gr. samningsins heimilt að taka 

upp gerðir til að samræma ákvæði laga í aðildarríkjunum sem beinast að stofnunum og 

starfsemi innri markaðarins. Fyrir tilstuðlan yfirþjóðlegs valds ESB og beinna áhrifa 

löggjafar ESB að landsrétti aðildarríkja þess er Sambandið í sterkri stöðu til þess að 

vera mikilsmegandi í samræmingu regluverks á sviði sjálfbærra fjármála í Evrópu91 og 

 
89 Van Oostrum, C. (2021). Sustainability Through Transparency and Definitions: A Few Thoughts on 
Regulation (EU) 2019/2088 and Regulation (EU) 2020/852. Bls. 16 
90 Stjórnarráðið. (2012). Samsteyptar útgáfur sáttmálans um Evrópusambandið og Sáttmálans um 
starfshætti Evrópusambandsins 
91 Friedrich, J. (2013). International Enviromental “soft law“. Bls. 236 
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eyða þar með þeirri óvissu sem ríkir um það hvað raunverulega telst til grænnar og 

sjálfbærrar fjárfestingar, upplýsingagjöf þar um og takmarka sjálfbærniáhættu fjárfesta 

með tilliti til grænþvottar. 

Reglugerðirnar munu verða innleiddar í íslenskan rétt á grundvelli EES-

samningsins sem var fullgildur hér á landi með lögum nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið. Af lögfestingu meginmáls samningsins leiðir að flest ákvæði á sviði 

fjórfrelsisins hafi bein réttaráhrif og einstaklingar og aðilar í atvinnurekstri geti byggt á 

þeim rétti, eftir því sem efni þeirra gefur tilefni til.92 EFTA ríkin93 eru skv. 7. gr. EES-

samningsins skuldbundin til að innleiða reglugerðir og tilskipanir ESB sem falla innan 

sviðs EES-samningsins. Slík skylda er liður í því að stuðla að einsleitni á öllu EES-

svæðinu, án þess þó að EFTA ríkin framselji löggjafarvald til sameiginlegra stofnana.94 

Af þessu leiðir að Íslandi sem EFTA ríki er skylt að taka reglugerðirnar upp í íslenskan 

rétt á grundvelli EES-samningsins. Sú vinna er hafin í þinginu en frumvarp til laga um 

upplýsingar tengdar sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu er á þingmálaskrá 152. 

löggjafarþings Alþingis 2021-2022 sem lögð var fram við upphaf þings. 95  Skv. 

uppfærðri áætlun var frumvarpið á dagskrá 21. mars 2022 en ljóst er að frumvarpið 

mun dragast fram á haustið 2022.96 

Drög að frumvarpi til laga um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði 

fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar var birt án 

þingskjalsnúmers í Samráðsgátt 24. febrúar 2022 97 , auk íslenskra þýðinga á 

upplýsingagjafarreglugerðinni og flokkunarreglugerðinni. Áform um lagasetningu eru 

á þann veg að reglugerðirnar tvær verði innleiddar samtímis í íslenskan rétt með 

tilvísunaraðferð og að fullu innleiddar skv. orðanna hljóðan í samræmi við a-lið 7. gr. 

EES-samningsins.98 Viðmiðanareglugerðin hefur, líkt og áður sagði, nú þegar verið 

innleidd í íslenskan rétt með lögum um fjárhagslegar viðmiðanir nr. 7/2021. Umfjöllun 

um reglugerðirnar er að miklu leyti miðuð út frá ofangreindum frumvarpsdrögum þar 

sem lagt er til að innleiða upplýsingagjafarreglugerðina og flokkunarreglugerðina 

 
92 Sama heimild, bls. 80 
93 Aðildarríki EFTA, Fríverslunarsamtaka Evrópu, eru fjögur: Ísland, Noregur, Liechtenstein og Sviss.  
94 Friedrich, J. (2013). International Environmental “soft law“. Bls. 86 
95 Alþingi. (e.d.). Endurskoðuð áætlun um framlagningu þingmála á vetrar- og vorþingi 2022. Bls. 4  
96 Stjórnarráðið. (e.d.). Endurskoðuð áætlun um framlagningu þingmála á vetrar- og vorþingi 2022. 
Bls. 4 
97 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2022). Drög að frumvarpi til laga um upplýsingagjöf um 
sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar. 
98 Sama heimild, bls. 7 
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samtímis með nýjum lögum. 99  Í samræmi við frumvarpsdrögin er umfjöllun um 

reglugerðirnar tvær því fléttuð saman hvað tilurð, markmið og gildissvið þeirra varðar. 

 

4.1 Inntak reglugerðanna 
 

Af fyrri umfjöllun í 3. kafla um skuldbindingar og aðgerðir á sviði sjálfbærra fjármála 

verður ráðið að reglugerðirnar eru hluti af umfangsmiklum aðgerðum ESB á sviði 

sjálfbærrar þróunar og eru taldar leggja grunninn að evrópskum ramma um 

skilgreiningu UFS þátta með það að markmiði að lögbinda mikilvægi þess að tekið sé 

mið af þeim við fjárfestingarákvarðanir og að beina hagkerfi Evrópu í átt að grænu og 

sjálfbæru hringrásarhagkerfi.100 Reglugerðunum er í sameiningu m.a. ætlað að hvetja 

fjármálafyrirtæki til að horfa í auknum mæli til sjálfbærrar þróunar í starfsemi sinni101 

samtímis því að frekari skylda til upplýsingagjafar á grundvelli viðmiða nýs 

flokkunarkerfis er lögð á fjármálafyrirtæki og aðra aðila sem undir gildissvið 

reglugerðanna falla. Þá mun skylda til sjálfbærniupplýsingagjafar leggjast ofan á 

núgildandi ákvæði um ófjárhagslega upplýsingagjöf sbr. 19. gr. a. og 29. gr. a. 

ársreikningstilskipunarinnar sbr. 66. gr. d. árl. Skylda til sjálfbærniupplýsingagjafar 

mun með nýjum reglugerðum ná til fleiri aðila en ákvæði um ófjárhagslega 

upplýsingagjöf gera skv. núgildandi rétti. 

Upplýsingagjafarreglugerðin leggur skyldur á þá aðila sem undir gildissvið 

hennar falla að birta tilteknar upplýsingar varðandi nálgun þeirra á áhættu tengda 

sjálfbærni og möguleg skaðleg áhrif fyrir hana auk þess að gæta þess að markaðsefni 

sé í samræmi við aðrar sjálfbærniupplýsingar. Í reglugerðinni er mælt fyrir um 

samræmdar reglur fyrir aðila á fjármálamarkaði, eins og þeir eru skilgreindir í 1. mgr. 

1. gr. reglugerðarinnar, og fjármálaráðgjafa um þær upplýsingar sem þeim ber að birta 

fjárfestum með viðeigandi hætti um sjálfbærnitengd áhrif í tengslum við 

fjármálaafurðir. Reglugerðin tekur mið af markmiðum Parísarsamkomulagsins um að 

 
99 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2022). Drög að frumvarpi til laga um upplýsingagjöf um 
sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar. Bls. 7 
100 Commission. “Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on  
disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive (EU)  
2016/2341” 
 COM (2018) 354 final 
101 Samráðsgátt. (2021). Áform um frumvarp til laga um upplýsingar tengdar sjálfbærni á sviði 
fjármálaþjónustu 
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draga verulega úr áhættu og áhrifum af loftslagsbreytingum, m.a. með því að samhæfa 

aðila á fjármálamarkaði við ferli í átt að þróun að minni kolefnislosun102. 

Með flokkunarreglugerðinni er komið á fót flokkunarkerfi með skilgreiningum á 

því hvað teljist sjálfbær atvinnustarfsemi. Flokkunarkerfið er talið eitt helsta verkfæri 

ESB til alhliða endurskipulagningar á efnahagskerfi Evrópu, til að beina tilætluðu 

fjármagni í sjálfbærar fjárfestingar og þar með standa við skuldbindingar ESB að 

Parísarsamningum og Heimsmarkmiðum SÞ.103 Því er ætlað að auka gagnsæi með 

tengdri upplýsingagjöf markaðsaðila og stórra fyrirtækja og hjálpa fjárfestum og 

fyrirtækjum að átta sig á því hversu sjálfbær tiltekin atvinnustarfsemi er svo þeim sé 

kleift að taka upplýstar fjárfestingarákvarðanir með sjálfbærni að leiðarljósi. 

Flokkunarkerfinu er jafnframt ætlað að sporna við grænþvotti. Þau ákvæði 

flokkunarreglugerðarinnar sem í gildi eru í dag fjalla um umhverfishluta sjálfbærrar 

þróunar sbr. 1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar og er í upphafi einungis ráðgert að gera 

greinarmun á milli þeirrar atvinnustarfsemi sem telst umhverfislega sjálfbær eða ekki, 

sbr. viðmið fyrir umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi skv. 3. gr. reglugerðarinnar. 

Ætlunin er þó að útvíkka gildissvið þess skv. reglugerðinni með tímanum til félagslegra 

þátta og stjórnarhátta, sbr. 6. liður aðfararorða flokkunarreglugerðarinnar. 

Flokkunarreglugerðin tekur sömuleiðis mið af markmiðum Parísarsamkomulagsins líkt 

og upplýsingagjafarreglugerðin. 

 

4.2 Gildissvið reglugerðanna 
 

Gildissvið upplýsingagjafarreglugerðarinnar og flokkunarreglugerðarinnar er ekki það 

sama. Um gildissvið upplýsingagjafarreglugerðarinnar er kveðið á um í 1. gr. hennar. 

Af gildissviði reglugerðarinnar verður ráðið að ákvæði hennar gilda um 

fjármálafyrirtæki eins og þau eru skilgreind í 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. a. fftl. sbr. 

skilgreining upplýsingagjafarreglugerðarinnar á aðilum á fjármálamarkaði og 

fjármálaráðgjöfum eins og þeir eru skilgreindir í 1. og 11. tölul. 1. mgr. 2. gr. 

reglugerðarinnar. 

Gildissvið flokkunarreglugerðarinnar er þríþætt skv. 1. gr. hennar. Reglugerðin 

gildir um ráðstafanir sem ESB eða aðildarríki þess hafa samþykkt þar sem settar eru 

 
102 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2022). Drög að frumvarpi til laga um upplýsingagjöf um 
sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar. Bls. 7 
103 Commission, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the 
establishment of a framework to facilitate sustainable investment” 
 (Communication) COM (2018) 353 final, 2 
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fram kröfur á aðila á fjármálamarkaði eða útgefendur fjármálaafurða eða 

fyrirtækjaskuldabréfa sem gerð eru aðgengileg sem umhverfislega sjálfbær, sbr. a liður 

2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar. Hún gildir einnig um aðila á fjármálamarkaði sem gera 

fjármálaafurðir aðgengilegar, sbr. b. liður 2. mgr. 1. gr. hennar. Ákvæði 

flokkunarreglugerðarinnar um sjálfbærniupplýsingagjöf gilda skv. c. lið 2. mgr. 1. gr. 

reglugerðarinnar um aðila á fjármálamarkaði eins og þeir eru skilgreindir í 1. tölul. 1. 

mgr. 2. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar og þá aðila sem falla undir skyldu til 

upplýsingagjafar skv. 19. gr. a. eða 29. gr. a. ársreikningstilskipunarinnar, sbr. 66. gr. 

d. árl. þ.e. einingar tengdar almannahagsmunum, stór félög og móðurfélög stórra 

samstæðna. Af 2. mgr. 1. gr. flokkunarreglugerðarinnar verður ráðið að 

fjármálafyrirtæki í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. a. fftl. falla undir gildissvið hennar. 

Hafa ber í huga að skv. 27. gr. flokkunarreglugerðarinnar, taka ákvæði 4. - 8. gr. hennar 

gildi á mismunandi tíma er varðar umhverfismarkmiðin sem tilgreind eru í 9. gr. 

reglugerðarinnar. Hvað þau umhverfismarkmið sem getið er um í a. og b. liðum 9. gr. 

tóku ákvæðin gildi 1. janúar 2022. Að því er varðar umhverfismarkmið sem getið er í 

c.-f. liðar 9. gr. munu þau gilda frá 1. janúar 2023. 

 

4.3 Markmið reglugerðanna 
 

4.3.1 Markmið upplýsingagjafarreglugerðarinnar 

 

Markmið upplýsingagjafarreglugerðarinnar skv. 10. lið aðfararorða hennar er að draga 

úr ósamræmi upplýsinga og auka gagnsæi þeirra í sambandi umbjóðanda og 

umboðsaðila að því er varðar hvernig áhætta tengd sjálfbærni er felld inn, tekið er tillit 

til neikvæðra áhrifa á sjálfbærni, eflingu UFS þátta og sjálfbærra fjárfestinga með því 

að skylda aðila á fjármálamarkaði og fjármálaráðgjafa til að veita fjárfestum 

upplýsingar fyrir samningsgerð og með viðvarandi hætti104. Reglugerðinni er ætlað að 

samræma upplýsingagjöf um umhverfislega sjálfbærni fjárfestinga og auðvelda 

fjárfestum að taka upplýstar ákvarðanir um fjárfestingar sínar, takmarka ósamhverfu í 

upplýsingagjöf til fjárfesta, sporna gegn grænþvotti fjárfestinga105 og gera notkun UFS 

þátta að skyldu við mat á fjárfestingarákvörðunum og upplýsingagjöf þar um, í stað 

 
104 Samráðsgátt. (2021). Áform um frumvarp til laga um upplýsingar tengdar sjálfbærni á sviði 
fjármálaþjónustu  
105 Van Oostrum, C. (2021). Sustainability Through Transparency and Definitions: A Few Thoughts on 
Regulation (EU) 2019/2088 and Regulation (EU) 2020/852. Bls. 16  
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valkvæðrar ákvörðunar.106 Með auknu gagnsæi um eftirtalin atriði í upplýsingagjöf um 

fjármálafurðir er ætlunin að beina einkafjármagni til sjálfbærra fjárfestinga í auknu 

mæli sem leiði til minni kolefnislosunar og aukins viðnáms gegn loftslagsbreytingum, 

sbr. 2. liður aðfararorða upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Af framangreindu verður 

ráðið að mikilvægt er að samræming á sviði upplýsingagjafar eigi sér stað hjá 

fjármálafyrirtækjum og öðrum kerfislega mikilvægum aðilum, stærðar þeirra og 

umfangs vegna.  

 

4.3.2 Markmið flokkunarreglugerðarinnar 

 

Markmið flokkunarreglugerðarinnar er að koma á fót flokkunarkerfi með 

skilgreiningum á því hvað teljist sjálfbær atvinnustarfsemi.107 Reglugerðin er og verður 

ekki verkfæri sem mun virka eitt og sér til að ná markmiðum ESB á sviði sjálfbærra 

fjármála, heldur mun hún virka sem grunnur fyrir aðrar aðgerðir innan ESB á sviðinu 

og frekari lagasetningu. 108  Ákvæðum flokkunarreglugerðarinnar er ætlað að vera 

ákvæðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar til fyllingar og setja viðmið um það hvað 

raunverulega fellur undir umhverfislega sjálfbærar fjárfestingar skv. efni 

flokkunarkerfisins um umhverfislega sjálfbærar fjárfestingar, sbr. 19. liður aðfararorða 

flokkunarreglugerðarinnar.  

Ef aðilar á fjármálamarkaði veita fjárfestum ekki nægar útskýringar á því 

hvernig sú starfsemi sem fjárfest er í stuðli að umhverfislegum markmiðum eða ef þeir 

nota önnur hugtök í skilgreiningum sínum á umhverfislega sjálfbærri atvinnustarfsemi 

er talið að fjárfestum muni þykja óhóflega íþyngjandi að meta og bera saman 

mismunandi fjármálaafurðir, sbr. 13. liður aðfararorða flokkunarreglugerðarinnar. 

Flokkunarkerfinu er því ætlað að auka gagnsæi með tengdri upplýsingagjöf þeirra sem 

undir gildissvið reglugerðarinnar falla og hjálpa þar með fjárfestum og fyrirtækjum að 

taka upplýsta fjárfestingarákvörðun og meta hversu umhverfislega sjálfbær tiltekin 

atvinnustarfsemi raunverulega er. Flokkunarkerfinu er jafnframt ætlað að sporna við 

svokölluðum grænþvotti og jafnframt að skapa grundvöll fyrir evrópska staðla og 

vottanir fyrir sjálfbærar fjármálaafurðir.109 Með reglugerðinni er ekki verið að koma á 

 
106 Bengo, I., Boni, L., og Sancino, A. (2022). EU financial regulations and social impact measurement 
practices: A comprehensive framework on finance for sustainable development. Bls. 4 
107 Samráðsgátt. (2021). Áform um frumvarp til laga um upplýsingar tengdar sjálfbærni á sviði 
fjármálaþjónustu  
108 European Commission. (2018). Action Plan: Financing Sustainable Growth. Bls. 4 
109 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2022). Drög að frumvarpi til laga um upplýsingagjöf um 
sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar. Bls. 8 
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fót einhvers konar merki eða staðli fyrir sjálfbærar fjármálavörur heldur ramma til að 

setja fram þau viðmið sem taka skal tillit til við framsetningu slíkra merkinga, t.d. á 

Evrópuvísu. Reglugerðin mun því ekki koma í veg fyrir það að aðildarríki þróa sín eigin 

merkingarkerfi, svo framarlega sem þau eru í samræmi við viðmið 

flokkunarreglugerðarinnar um umhverfissjálfbæra atvinnustarfsemi, sbr. 11. liður 

aðfararorða flokkunargerðarinnar og 4. gr. hennar. 

 

4.4 Framkvæmd og eftirlit 
 

Frumvarpsdrög um innleiðingu reglugerðanna hér á landi fela Seðlabanka Íslands (hér 

eftir SÍ) að vera lögbært yfirvald varðandi eftirlit á grundvelli reglugerðanna. 

Fjármálaeftirlitinu (hér eftir FME), sem hluta af starfsemi SÍ, er falið að fara með þau 

verkefni sem því eru falin skv. ákvæðum reglugerðanna sbr. 3. gr. frumvarpsins og 

athugasemdum um 3. gr. frumvarpsins. FME mun hafa heimild til álagningu 

stjórnvaldssekta við brotum gegn ákvæðum 5-7. gr. flokkunarreglugerðarinnar, sbr. 5. 

gr. frumvarpsins. Heimilt verður að sekta einstaklinga sem og lögaðila og er heildar 

sektarramminn á bilinu 100 þúsund krónur til 800 milljónir króna, sbr. 2. mgr. 5. gr. 

frumvarpsins. Ekki er kveðið á um að heimilt verði að leggja á stjórnvaldssektir við 

brotum gegn ákvæðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar.  

 Tæknilegar viðmiðunarreglur og eftirlitsstaðlar munu koma frá 

Framkvæmdastjórn ESB til dýpkunar á nýju regluverki, sbr. 4.-11. gr. 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar og 3.-15. gr. flokkunarreglugerðarinnar. Tæknilegar 

viðmiðunarreglur munu m.a. kveða nánar á um hvaða atvinnustarfsemi telst færa 

verulegt framlag til umhverfismarkmiða flokkunarreglugerðarinnar og kveða á um 

nánari tilgreiningu á efni, aðferðum og framsetningu sjálfbærniupplýsinga í tengslum 

við sjálfbærnivísa og UFS þætti. Þá skal ráðherra og SÍ jafnframt setja reglugerð og 

reglur um nánari framkvæmd, sbr. 8. gr. frumvarpsdraga um innleiðingu reglugerðanna 

hér á landi.  
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5 Sjálfbærniupplýsingagjöf á grundvelli reglugerða á 

sviði sjálfbærra fjármála 

 
Í þessum kafla verður fjallað um ákvæði upplýsingagjafarreglugerðarinnar og 

flokkunarreglugerðarinnar sem kveða á um sjálfbærniupplýsingagjöf aðila á 

fjármálamörkuðum og sjálfbærniupplýsingagjöf í skýrslu stjórnar til viðbótar 

upplýsingaskyldunnar á grundvelli 66. gr. d. árl. Einnig verður fjallað um helstu atriði 

flokkunarkerfis flokkunarreglugerðarinnar sem er samofið ákvæðum reglugerðanna um 

sjálfbærniupplýsingagjöf þar sem henni er ætlað að byggja á viðmiðum og 

umhverfismarkmiðum flokkunarkerfisins. 

Með aukinni vitundarvakningu stjórnvalda, almennings og fjárfesta má ætla að 

þrýstingur verði meiri á fyrirtæki til að taka mið af UFS þáttum í atvinnustarfsemi sinni. 

Eins og rakið hefur verið í fyrri umfjöllun, hvílir núgildandi skylda til ófjárhagslegrar 

upplýsingagjafar á fjármálafyrirtækjum og öðrum þeim sem teljast til eininga tengdum 

almannahagsmunum, stórra félaga og móðurfélaga stórra samstæðna á grundvelli 66. 

gr. d. árl., sbr. 19. gr. a. og 29. gr. a. ársreikningstilskipunarinnar. Í ákvæðinu eru engin 

viðmið sett fram um á hverju upplýsingarnar skulu byggja. Félögum er því heimilt að 

miða ófjárhagslega upplýsingagjöf sína út frá UFS leiðbeiningum Nasdaq, 

Heimsmarkmiðum SÞ, GRI eða öðrum af þeim mörgu stöðlum sem hægt er að styðjast 

við á þessu sviði og hefur stundum verið vísað til sem upplýsingaóreiðu eða 

stafrófssúpu. 110  Fyrirkomulagið hefur fengið á sig gagnrýni af aðilum á 

fjármálamarkaði og fjárfestum þar sem engir fastir mælikvarðar liggja fyrir um hvernig 

umhverfisleg og félagsleg áhrif félaga skulu metin sem gerir sambærileika 

ófjárhagslegra upplýsinga ábótavant111. 

Sjálfbærniupplýsingagjöf skv. ákvæðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar er 

ætlað að eiga sér stað með viðvarandi hætti fyrir samningsgerð við fjárfesta (e. pre‐

contractual disclosures) í starfskjarastefnum félaga, reglubundnum skýrslum, á 

vefsíðum og í markaðsefni þeirra, sbr. 3.-11. gr. reglugerðarinnar. Með upplýsingum til 

fjárfesta fyrir samningsgerð og í markaðsefni er t.d. átt við birtar upplýsingar í 

lykilupplýsingum og/eða útboðslýsingu, sbr. 56.-59. gr. laga um verðbréfasjóði nr. 

116/2021. Flokkunarreglugerðin tengist upplýsingagjafarreglugerðinni á þann veg að 

 
110 Sætra, H. (2021). A Framework for Evaluating and Disclosing the ESG Related Impacts of AI with 
the SDGs. Bls. 3 
111 European Commision. (2020). Inception impact assessment. Bls. 2 
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ákvæði hennar gilda ákvæðum upplýsingagjafarreglugerðarinnar til fyllingar, sbr. 19. 

og 55. liður aðfararorða með flokkunarreglugerðinni. Flokkunarreglugerðin bætir við 

reglurnar um sjálfbærniupplýsingagjöf með viðvarandi hætti og í reglubundnum 

skýrslum sem mælt er fyrir um í upplýsingagjafarreglugerðinni til að auka gagnsæi og 

svo að aðilar á fjármálamarkaði veiti fjárfestum hlutlægan samanburð að því er varðar 

þann hluta fjárfestinganna sem fjármagna umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þá 

nær skilgreiningin á sjálfbærri fjárfestingu í upplýsingagjafarreglugerðinni yfir 

fjárfestingar í atvinnustarfsemi sem stuðlar að umhverfismarkmiði í skilningi 

flokkunarreglugerðarinnar.  

 

5.1 Sjálfbærniupplýsingagjöf á grundvelli 
upplýsingagjafarreglugerðarinnar 

 
 
Í 17. lið aðfararorða upplýsingagjafarreglugerðarinnar segir að nauðsynlegt sé, til að 

tryggja samræmda beitingu reglugerðarinnar, að mæla fyrir um samræmda 

skilgreiningu á hugtakinu sjálfbær fjárfesting (e. sustainable investment). Hugtakið er 

skilgreint í 17. tölul. 1. mgr. 2. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar sem fjárfesting í 

atvinnustarfsemi sem stuðlar að umhverfismarkmiði, eins og það er mælt sbr. nánari 

tilgreiningu í ákvæðinu. Þá telst fjárfesting vera sjálfbær ef hún veldur ekki umtalsverðu 

tjóni á þessum markmiðum. Að auki verður það fyrirtæki sem fjárfest er í að fylgja 

góðum stjórnarháttum. Með hugtakinu umhverfislega sjálfbær fjárfesting er átt við 

þrengri merkingu hugtaksins sjálfbær fjárfesting, út frá þeim viðmiðum sem sett eru 

fram í flokkunarreglugerðinni, sbr. 1. mgr. 2. gr. hennar.    

Í grunninn má skipta skyldunni til sjálfbærniupplýsingagjafar skv. 

upplýsingagjafarreglugerðinni í þrjá flokka. Í fyrsta lagi upplýsingar um hvernig tekið 

er tillit til neikvæðra áhrifa sem áhætta tengd sjálfbærni gæti haft á fjárfestingu. Í öðru 

lagi upplýsingar um hvernig tekið er tillit til neikvæðra áhrifa sem fjárfesting gæti haft 

á sjálfbærniþætti. Í þriðja lagi upplýsingar frá aðilum sem bjóða upp á fjármálaafurðir 

sem miða að sjálfbærum fjárfestingum og/eða styðja við sjálfbærni á annan hátt.112 Hér 

á eftir verður fjallað um ákvæði er varða sjálfbærniupplýsingagjöf í samræmi við þessa 

þrjá flokka.  

 

 
112 Helga Melkorka Óttarsdóttir og Arnar Sveinn Harðarson. (2020). Baráttan gegn grænni 
upplýsingaóreiðu á fjármálamörkuðum 
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5.1.1 Upplýsingar um neikvæð áhrif áhættu tengdri sjálfbærni á fjárfestingu 

 

Í 3. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar er aðilum á fjármálamarkaði og 

fjármálaráðgjöfum skylt að birta upplýsingar um áhættustefnur sínar varðandi það 

hvernig áhætta tengd sjálfbærni er felld inn í fjárfestingarákvarðanatökuferli þeirra. 

Áhættustefnuna skal birta á vefsíðum fyrirtækjanna og þær uppfærðar reglulega, sbr. 1. 

mgr. 12. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Í frumvarpi að 

upplýsingagjafarreglugerðarinni er innihaldi áhættustefnunnar ekki nánar lýst hvað 

form eða efni varðar.113 Hugtakið áhætta tengd sjálfbærni (e. sustainability risk) er þó 

skilgreint í 22. tölul. 1. mgr. 2. gr. sem atburður eða ástand á sviði umhverfisþátta, 

félagsþátta eða stjórnarhátta sem gæti, ef hann gerist, haft raunveruleg eða hugsanleg 

veruleg neikvæð áhrif á virði fjárfestingarinnar. 

Í 6. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um upplýsingagjöf í tengslum við það 

hvernig áhætta tengd sjálfbærni er felld inn í mat á ákvörðunum um fjárfestingar. 

Upplýsingar skv. ákvæðinu skulu liggja fyrir áður en samningur er gerður skv. 1. mgr. 

6. gr. og skulu miðaðar út frá því hvernig áhætta tengd sjálfbærni er metin, burt séð frá 

því hvort fjárfestir hafi óskað eftir þeim eða ekki, sbr. 15. liður aðfararorða 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Ákvæðið leggur skyldu á aðila á fjármálamarkaði og 

fjármálaráðgjafa að leggja fram upplýsingar um það hvernig áhætta tengd sjálfbærni er 

höfð til hliðsjónar við ákvörðun um fjárfestingar, ásamt niðurstöðum áhættumats á 

líklegum áhrifum áhættu tengdri sjálfbærni á ávöxtun fjármálaafurðar. Leiði 

áhættumatið til þeirrar niðurstöðu að áhætta tengd sjálfbærni sé ekki til staðar gagnvart 

viðkomandi fjármálaafurð skal hnitmiðaður rökstuðningur þess efnis fylgja 

upplýsingum og áhættumati. Í þeim tilvikum þegar áhættumatið leiðir til þeirrar 

niðurstöðu að áhætta tengd sjálfbærni sé til staðar, skal hnitmiðaður rökstuðningur þess 

efnis fylgja upplýsingum og áhættumati. 

 Skv. 5. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar skulu aðilar á fjármálamarkaði og 

fjármálaráðgjafar birta í starfskjarastefnum sínum upplýsingar um hvernig þær stefnur 

samræmast samþættingu áhættu tengdri sjálfbærni. Upplýsingarnar skulu birtar á 

vefsíðum félaganna og uppfærðar reglulega. Starfskjarastefnur aðilanna skulu vera í 

takt við mat á grundvelli 6. gr. reglugerðarinnar, þ.e. að tekið sé mið af áhættu tengdri 

sjálfbærni við ákvarðanir um starfskjör, launaþróun o.þ.h., sbr. 5. liður aðfararorða 

 
113 Commission, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 
disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive (EU) 
2016/2341” (Communication) COM (2018) 353 final, 11 
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frumvarps að upplýsingagjafarreglugerðinni114 Sem dæmi um þetta í framkvæmd má 

nefna þegar kaupaukar stjórnenda og/eða starfsmanna fyrirtækja eru tengdir 

sjálfbærnimarkmiðum fyrirtækisins. Slíkar ráðstafanir eru sífellt algengari í 

starfskjarastefnum fyrirtækja líkt og könnun PwC 115  frá árinu 2021 sýndi. Skv. 

niðurstöðum könnunar fyrirtækisins á starfskjarastefnum fyrirtækja í FTSE100 

vísitölunni höfðu tæplega 60% þeirra tengt starfskjör forstjóra við UFS þætti og 

markmið þeim tengdum. Þá skal einnig haft í huga að skv. 78. gr. fftl. ber 

fjármálafyrirtækjum að starfrækja áhættunefnd og er hlutverk hennar m.a. að kanna 

hvort hvatar sem falist geta í starfskjarastefnu félagsins samræmist áhættustefnu 

fyrirtækisins.  

 

5.1.2 Upplýsingar um neikvæð áhrif fjárfestingar á sjálfbærniþætti 

 

Hér undir falla ákvæði um upplýsingagjöf um áhrif fjárfestinga á sjálfbærniþætti eða 

UFS þætti og matið á þeim neikvæðu áhrifum sem fjárfesting getur haft á þættina. Skv. 

a. lið 1.  mgr. 4. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar er aðilum á fjármálamarkaði, ef 

þeir taka tillit til helstu neikvæðu áhrifa fjárfestingarákvarðana á UFS þætti, skylt að 

birta yfirlýsingu á vefsíðum sínum um stefnur um áreiðanleikakönnun (e. due diligence) 

að því er varðar þau áhrif, að teknu tilliti til stærðar, eðlis og umfangs starfseminnar og 

þeirra gerða fjármálaafurða sem veittar eru. Skv. 20. lið aðfararorða 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar skulu upplýsingarnar veittar í almennu tilliti og út frá 

sérhverri fjármálafurð sem aðili býður. Um lágmarkskröfur birtra upplýsinga er kveðið 

á um í a-d. lið 2. mgr. 4. gr. og má þar nefna upplýsingar um stefnur, greiningu og 

forgangsröðun helstu neikvæðra áhrifa á sjálfbærni og stutta samantekt á þátttökustefnu 

í samræmi við 3. gr. g. tilskipunar 2007/36/ESB116, auk tilvísunar í fylgni við reglur um 

ábyrga viðskiptahætti fyrirtækja og alþjóðlegra staðla.  

 Með 3. mgr. 4. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar er gildissvið ákvæðisins 

útvíkkað á ákveðinn hátt. Í stað þess að skylda einungis þá aðila sem taka tillit til helstu 

neikvæðu áhrifa fjárfestingarákvarðana á sjálfbærniþætti skv. 1. mgr. er öllum aðilum 

 
114 Commission, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 
disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive (EU) 
2016/2341” (Communication) COM (2018) 353 final, 16  
115 Pwc. (2021). FTSE 100 firms show continued executive pay restraint as ESG goals become more 
embedded in remuneration decisions 
116 Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council on the exercise of certain 
rights of shareholders in listed companies 
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á fjármálamarkaði, sem á dagsetningu efnahagsreiknings fara yfir viðmiðið um 500 

starfsmenn að meðaltali á fjárhagsárinu, skylt að birta og uppfæra á vefsíðum sínum 

sambærilegar yfirlýsingar og 2. mgr. 4. gr. kveður á um. Af 4. gr. verður ráðið að 

reglugerðin skyldar aðila á fjármálamarkaði til sjálfbærniupplýsingagjafar hvort sem 

þeir taki tillit til neikvæðra áhrifa fjárfestingarákvarðana á sjálfbærniþætti eða ekki, sbr. 

a. og b. liður 1. mgr. 4. gr.  

Um upplýsingagjöf áður en samningur er gerður í tengslum við sjálfbærar 

fjárfestingar er kveðið á um í 9. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Þegar 

fjármálaafurð hefur sjálfbæra fjárfestingu að markmiði og vísitala hefur verið tilnefnd 

til viðmiðunar skal birta upplýsingar um hvernig tilnefnd vísitala er löguð að því 

markmiði og hvernig hún er frábrugðin hefðbundinni markaðsvísitölu, sbr. a. og b. liður 

2. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar. Til dæmis má nefna að ef markmið fjármálaafurðar er 

að draga úr kolefnislosun, skal birta upplýsingar um markmið um litla áhættu vegna 

losunar kolefnis í því skyni að uppfylla markmið Parísarsamningsins, sbr. 3. mgr. 9. gr. 

reglugerðarinnar. 

Upplýsingar um fjármálafurðir sem hafa sjálfbæra fjárfestingu eða samdrátt í 

kolefnislosun að markmiði skal einnig birta í reglubundum skýrslum skv. 11. gr. 

reglugerðarinnar. Birta skal upplýsingar um sjálfbærnitengd heildaráhrif 

fjármálaafurðar með viðeigandi sjálfbærnivísum, sbr. i. stafliður b. liðar 1. mgr. 11. gr. 

Skv. 3. mgr. 11. gr. er aðilum á fjármálamarkaði heimilt að nota þessar upplýsingar í 

skýrslum stjórnar í samræmi við 19. gr. eða 19. gr. a. ársreikningstilskipunarinnar í 

skýrslum yfir ófjárhagsleg atriði, sbr. 66. gr. d. árl., eftir því sem við á. 

 

5.1.3 Upplýsingar um sjálfbærar fjárfestingar og/eða þær sem styðja við 

sjálfbærni á annan hátt  

 

Í 8. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um upplýsingagjöf í tengslum við eflingu 

umhverfislegra eða félagslegra þátta í upplýsingagjöf áður en samningur er gerður. Ef 

fjármálaafurð er ætlað að efla umhverfislega og/eða félagslega þætti, að því tilskildu að 

félögin sem fjárfest er í fylgi góðum stjórnarháttum, skulu aðilar á fjármálamarkaði 

birta upplýsingar um hvernig þessir þættir eru uppfylltir, sbr. a liður 1. mgr. 8. gr. Ef 

eiginleikar fjármálaafurðarinnar eru byggðir á vísitölu til viðmiðunar skal birta 

upplýsingar um hvort og hvernig vísitalan er í samræmi við þessa þætti, sbr. b liður 1. 

mgr. 8. gr.  
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Þegar upplýsingar um fjármálaafurðir eru gerðar aðgengilegar eins og um getur í 1. 

mgr. 8. gr. eða 1.–3. mgr. 9. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar, skal einnig hafa 

lýsingu á ákveðnum atriðum í reglubundnum skýrslum sbr. 1. gr. 11. gr. 

reglugerðarinnar. Til dæmis um upplýsingar sem skal birta á þessum grundvelli eru þær 

varðandi að hve miklu leyti UFS þættir eru uppfylltir auk sjálfbærnitengdra áhrifa 

fjármálaafurðar með vísan til viðeigandi sjálfbærnivísa, sbr. a. og b. liður 1. mgr. 11. 

gr.  

 

5.1.4 Upplýsingagjöf á vefsíðum, og markaðsefni 

 

Um sjálfbærniupplýsingagjöf á vefsíðum aðila á fjármálamarkaði er kveðið á um í 10. 

gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Auk upplýsinga sem birtar skulu skv. 8., 9. og 

11. gr. reglugerðarinnar, skulu aðilar birta lýsingu á umhverfislegum eða félagslegum 

þáttum eða markmiði um sjálfbærar fjárfestingar auk upplýsinga um aðferðir sem 

notaðar eru við mat á umhverfislegum og félagslegum þáttum eða áhrif sjálfbærra 

fjárfestinga sem eru valdar fyrir fjármálaafurðina, sbr. a. og b. liður 1. mgr. 10 gr. 

reglugerðarinnar. Upplýsingarnar skulu vera skýrar, gagnorðar og skiljanlegar 

fjárfestum, birtar á sanngjarnan og skýran átt, vera óvillandi, einfaldar og hnitmiðaðar 

og áberandi á aðgengilegu svæði á vefsíðunni, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 10. gr. 

Ástæðan fyrir þessari upplýsingaskyldu á vefsíðum er sú að form og 

framsetning sem krafa er gerð um í ársreikningstilskipuninni skv. 19. gr. a. og 29. gr. 

a. þykir ekki nægilega vel við hæfi til beinnar notkunar þegar aðilar á fjármálamarkaði 

og fjármálaráðgjafar eiga í viðskiptum við endanlega fjárfesta. Því hafa þeir val um að 

nota upplýsingar i skýrslu framkvæmdastjórnar og í skýrslum yfir ófjárhagsleg atriði 

að því er varðar þessa reglugerð eins og við á, sbr. umfjöllun að ofan skv. 3. mgr. 10. 

gr. reglugerðarinnar og 25. liður aðfararorða hennar.   

 

Af framangreindri umfjöllun verður ráðið að upplýsingagjafarreglugerðin hefur í för 

með sér ýmis nýmæli í upplýsingagjöf fjármálafyrirtækja til viðbótar við þær 

upplýsingar sem skylt er að veita á grundvelli núgildandi ákvæða víða í löggjöfinni. 

Með upplýsingagjafarreglugerðinni er í fyrsta skipti kveðið á um skyldu til 

sjálfbærniupplýsingagjafar annars staðar en í skýrslu stjórnar í ársreikningi. Til helstu 

nýmæla skv. reglugerðinni má nefna kröfuna um að áhætta tengd sjálfbærni sé hluti af 

áhættumati í starfsemi fjármálafyrirtækja og að upplýsingar um áhættustefnu séu birtar 
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auk upplýsinga um hvernig áhætta er metin út frá viðmiðum flokkunarkerfis 

flokkunarreglugerðarinnar. Auk ákvæða um áhættu tengda sjálfbærni er 

fjármálafyrirtækjum einnig gert að meta áhrif fjárfestinga á UFS þætti og veita 

upplýsingar um mat á neikvæðum áhrifum fjárfestinga á UFS þætti. Upplýsingar hvað 

þetta varðar verða að liggja fyrir gagnvart fjárfestum fyrir samningsgerð, á vefsíðum 

og í markaðsefni. Þá verða starfskjarastefnur einnig að taka mið af sama mati út frá 

áhættu tengdri sjálfbærni, samtímis þeirri þróun að sjálfbærnitengdir þættir hafa í sífellt 

meira mæli áhrif á kjör starfsmanna og stjórnenda. Með þessu er áhættumati 

fjármálafyrirtækja ætlað að taka mið af öðrum þáttum en einungis þeim hefðbundnu er 

miða að ávöxtun og hámörkun hagnaðar. Telja má að slíkt sé undirstaða þess að 

sjónarmið um langtímavirði fjárfestinga verði gert hærra undir höfði og að markmiðum 

ESB um sjálfbært efnahagskerfi verði fremur náð. Af framangreindri umfjöllun má ráða 

að slík sjónarmið haldist í hendur við það grundvallarmarkmið um að starfa í þágu 

fjárfesta sinna og viðskiptavina.  

 Til frekari glöggvunar má sundurliða helstu skyldur fjármálafyrirtækja til 

sjálfbærniupplýsingar skv. upplýsingagjafarreglugerðinni í tvo flokka. Annars vegar 

almenna sjálfbærniupplýsingagjöf um starfsemi og stefnur og hins vegar 

sjálfbærniupplýsingagjöf varðandi fjárfestingar og fjármálaafurðir, sbr. tafla 3.  

 

Almenn sjálfbærniupplýsingagjöf um 
starfsemi og stefnur 

Sjálfbærniupplýsingagjöf varðandi 
fjárfestingar og fjármálaafurðir 

 
Upplýsingar á vefsíðum um áhættustefnu 
varðandi áhættu tengdri sjálfbærni (3. gr.) 

Upplýsingar fyrir samningsgerð um hvernig 
áhætta tengd sjálfbærni er felld inn í 

ákvarðanatöku um fjárfestingar (6. gr.) 
Upplýsingar á vefsíðum um hvort tekið sé tillit til 
neikvæðra áhrifa fjárfestingarákvarðana á UFS 

þætti og  stefnur um áreiðanleikakönnun 
varðandi áhrifin (4. gr.) 

Upplýsingar fyrir samningsgerð og í 
reglubundnum skýrslum um hvort og þá hvernig 

fjármálaafurð tekur tillit til neikvæðra áhrifa á 
UFS þætti (7. gr.) 

Upplýsingar á vefsíðum um hvernig 
starfskjarastefna samræmist samþættingu 

áhættu tengdri sjálfbærni (5. gr.) 

Upplýsingar fyrir samningsgerð og í 
reglubundnum skýrslum um hvernig 
fjármálaafurð eflir UFS þætti (8. gr.) 

 Upplýsingar fyrir samningsgerð og í 
reglubundnum skýrslum um hvernig 

fjármálaafurð stuðlar að markmiði varðandi 
sjálfbæra fjárfestingu, t.d. með tilgreindri vísitölu, 

samdrátt í losun kolefnis o.s.frv. (9. gr.) 
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5.2 Flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar 
 
 

5.2.1 Tilgangur og markmið 

 
Áður en umfjöllun hefst um sjálfbærniupplýsingagjöf skv. flokkunarreglugerðinni er 

rétt að tefla á helstu atriðum um inntak flokkunarkerfis hennar. Líkt og kemur fram í 6. 

lið aðfararorða með flokkunarreglugerðinni var eitt af meginmarkmiðum 

aðgerðaáætlunar ESB um fjármögnun sjálfbærs vaxtar frá árinu 2018 að ná fram 

sjálfbærum langtímahagvexti og að beina fjármagnsflæði í átt að sjálfbærum 

fjárfestingum. Til að ná markmiðinu var útgáfa sameiginlegs flokkunarkerfis fyrir 

sjálfbærar fjárfestingar talin brýnasta aðgerðin í aðgerðaáætluninni. 

Flokkunarkerfið er samofið sjálfbærniupplýsingagjöfinni á þann hátt að með 

flokkunarkerfinu eru línurnar lagðar um það á hverju sjálfbærniupplýsingagjöf byggir, 

þ.e. um er að ræða upplýsingaskyldu um þær fjárfestingar sem teljast styðjast við 

viðmið og efla umhverfismarkmið reglugerðarinnar. Tilgangur skyldu til 

sjálfbærniupplýsingagjafar út frá viðmiðum flokkunarkerfisins er að hjálpa fjárfestum 

og fyrirtækjum að átta sig á því hversu sjálfbær tiltekin atvinnustarfsemi raunverulega 

er117 út frá samþættum viðmiðunum flokkunarkerfisins, sbr. 6. liður aðfararorða með 

flokkunarreglugerðinni. Flokkunarkerfinu er ætlað að auka gagnsæi með tengdri 

upplýsingagjöf markaðsaðila og fyrirtækja og hjálpa fjárfestum og fyrirtækjum að átta 

sig á því hversu sjálfbær tiltekin atvinnustarfsemi er svo þeim sé kleift að taka upplýstar 

fjárfestingarákvarðanir með sjálfbærni að leiðarljósi. Því er jafnframt ætlað að sporna 

við grænþvotti fjárfestinga og áhrifa atvinnustarfsemi á umhverfi og samfélag. 

Flokkunarkerfið skapar grundvöll fyrir evrópska staðla og vottanir fyrir 

sjálfbærar fjármálaafurðir. 118  Með flokkunarkerfinu er í fyrsta skipti komið á fót 

lögbundinni kortlagningu um það hvaða atvinnustarfsemi er raunverulega græn, 

sjálfbær og umhverfisvæn. Í stað þess að taka einstaka aðgerðir fyrirtækja í þágu 

umhverfisins til skoðunar á borð við rafbílavæðingu bílaleigu er litið til starfseminnar 

í heild og hvort hún uppfylli skilyrði viðeigandi atvinnugeira fyrir umhverfislega 

sjálfbærni. Flokkunarkerfið virkar því sem verkfæri til þess að veita fjárfestum vissu í 

ákvörðunartöku sinni um grænar fjárfestingar og veitir á móti fyrirtækjum ramma til 

 
117 Samráðsgátt. (2021). Áform um frumvarp til laga um upplýsingar tengdar sjálfbærni á sviði 
fjármálaþjónustu  
118 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2022). Drög að frumvarpi til laga um upplýsingagjöf um 
sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar. Bls. 8 
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þess að skilgreina sig innan sem sannanlega græn á viðurkenndan mælikvarða og þar 

með auðvelda sér fjármögnun eftir því sem fram líða stundir.  

 

5.2.2 Inntak flokkunarkerfisins  

 
Sú atvinnustarfsemi sem telst vera umhverfislega sjálfbær á grundvelli 3. gr. 

flokkunarreglugerðarinnar, skal stuðla að einu eða fleiri af þeim sex 

umhverfismarkmiðum sem tilgreind eru í a-f lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar og eru 

eftirfarandi: 

 

a) Mildun loftslagsbreytinga 

b) Aðlögun að loftslagsbreytingum 

c) Sjálfbær nýting og verndun vatns og sjávarauðlinda 

d) Umbreyting í hringrásarhagkerfi 

e) Mengunarvarnir og eftirlit með mengun 

f) Verndun og endurheimt líffræðilegrar fjölbreytni og vistkerfa 

 

Markmiðin eru samofin hverju öðru á þann hátt að fjárfesting sem í eðli sínu ynni gegn 

einhverju af markmiðunum, yrði ekki talin umhverfislega sjálfbær þó svo að hún ynni 

verulega að öðru eða öðrum þeirra. Markmiðunum er nánar lýst í 10.–15. gr. 

reglugerðarinnar og dæmi þar tekin um atvinnustarfsemi sem styður við hvert og eitt 

markmið. Til dæmis um atvinnustarfsemi sem stuðlar að mildun loftslagsbreytinga má 

nefna þá sem framleiðir endurnýjanlega orku eða eykur hreinar eða kolefnislausar 

samgöngur, sbr. a. og c. liðir 1. mgr. 10. gr. reglugerðarinnar. 

Í upphafi inniheldur flokkunarkerfið einungis einn flokk og er það flokkurinn um 

umhverfissjálfbæra atvinnustarfsemi. Við mat á því að hvort eða að hve miklu leyti 

atvinnustarfsemi telst vera umhverfislega sjálfbær og þar með umhverfislega sjálfbær 

fjárfesting, þarf hún að uppfylla fjögur eftirfarandi skilyrði skv. 3. gr. reglugerðarinnar: 

 

a) Verulegt framlag til a.m.k. eins af umhverfismarkmiðunum sem skilgreind eru í 

9. gr. 

b) Starfsemin skaði ekki verulega neitt af öðrum markmiðum (e. do no significant 

harm), sbr. 17. gr.  

c) Lágmarks verndarráðstöfunum um félaglega þætti og stjórnarhætti sé fullnægt, 

sbr. 18. gr.  
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d) Tæknilegar viðmiðanir sem tilgreindar eru í 10.-15. gr. séu uppfylltar 

Atvinnustarfsemi sem ekki er metin sem umhverfislega sjálfbær skv. ákvæðum 

flokkunarreglugerðarinnar ætti ekki sjálfvirkt að vera flokkuð sem starfsemi sem hefur 

neikvæð áhrif eða er líkleg til að hafa neikvæð áhrif á mótvægisaðgerðir í 

loftslagsmálum. Þær gætu verið hlutlausar í því samhengi og þar með ekki hlotið 

ákveðna flokkun innan flokkunarkerfisins.119 Þá er atvinnustarfsemi sem gerir annarri 

atvinnustarfsemi kleift að leggja talsvert til eins eða fleiri umhverfismarkmiða 9. gr. 

talin stuðla verulega að einu eða fleiri umhverfismarkmiðum með því, sbr. 42. liður 

aðfararorða flokkunarreglugerðarinnar. Sem dæmi um slíka stuðningstarfsemi mætti 

nefna framleiðanda íhluta fyrir vindmyllur. Starfsemin leiðir af sér kolefnislosun en er 

talin umhverfissjálfbær atvinnustarfsemi á þeim grundvelli að framleiðslan er 

lykilþáttur í að framleiðsla á endurnýtanlegri orku með vindmyllum eigi sér stað.120 

Skv. ofangreindu má líta á sem svo að þau fyrirtæki sem viðhafa aðeins eina starfsemi 

og sú starfsemi telst umhverfislega sjálfbær, mætti flokka sem umhverfislega sjálfbær 

fyrirtæki. Á meðan munu fyrirtæki sem viðhafa fleiri en eina starfsemi sem ekki er öll 

umhverfislega sjálfbær, verða skilgreind á mismunandi stigi umhverfissjálfbærni, sem 

t.d. er hægt að ákvarða út frá hlutfalli veltu sem stafar af sjálfbærri starfsemi samanborið 

við aðra starfsemi fyrirtækisins, sbr. a. liður 2. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar. Þá væru 

eignir, sem notaðar eru til að fjármagna hina umhverfissjálfbæru starfsemi á borð við 

græn skuldabréf, talin umhverfissjálfbær fjárfesting á meðan aðrar eignir yrðu ekki 

taldar falla undir umhverfissjálfbæra starfsemi. 121 

 

5.3 Sjálfbærniupplýsingagjöf á grundvelli 
flokkunarreglugerðarinnar 

 

Flokkunarreglugerðin gerir m.a. kröfur til fjármálafyrirtækja, sem skylt er að veita 

upplýsingar skv. upplýsingagjafarreglugerðinni, að upplýsa að hvaða og hversu miklu 

leyti fjármálaafurðir þeirra eru umhverfislega sjálfbærar skv. viðmiðum 

flokkunarreglugerðarinnar. Í frumvarpi að flokkunarreglugerðinni er dæmi tekið um 

 
119 EU Technical Expert Group on Sustainable Finance. (2019). Financing a Sustainable European  
Economy, Taxonomy Technical Report. Bls. 33 
120 Sama heimild, bls. 31 
121 European Commission. (2018). Action Plan: Financing Sustainable Growth. Bls. 4 
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sjóðsstjóra sem er skylt að uppfylla upplýsingaskyldu sjálfbærniupplýsinga skv. 

upplýsingareglugerðinni um það að hvaða marki fjármálaafurðir græns sjóðs eru 

umhverfislega sjálfbærar. Á rekstaraðila sjóðsins vaknar sú skylda að tilgreina hvernig 

og að hvaða leyti viðmið flokkunarkerfisins um umhverfislega sjálfbæra 

atvinnustarfsemi var notuð við mat á umhverfislegri sjálfbærni fjármálaafurðarinnar 

þ.e. sjóðsins. Þessar upplýsingar skal birta fyrir samningsgerð á grundvelli 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar en þær skulu taka mið af viðmiðum flokkunarkerfis 

flokkunarreglugerðarinnar.122 

Í 5.-7. gr. flokkunarreglugerðarinnar eru ákvæði um sjálfbærniupplýsingagjöf 

um fjármálaafurðir, eftir því hvort þær teljast umhverfislega sjálfbærar í samræmi við 

9. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar, þ.e. hafi sjálfbæra fjárfestingu að markmiði, 

eða efli umhverfislega þætti í samræmi við 8. gr. sömu reglugerðar. Um er að ræða 

upplýsingar sem birta skal fyrir samningsgerð við fjárfesta og í reglubundnum 

skýrslum. Í 8. gr. flokkunarreglugerðarinnar er kveðið á um sjálfbærniupplýsingagjöf 

sem skylt er að birta í skýrslum yfir ófjárhagsleg atriði sem hluta af skýrslu stjórnar í 

ársreikningi. Hér á eftir verður inntaki upplýsingaskyldunnar skv. ofangreindum 

ákvæðum lýst.   

 

5.3.1 Upplýsingar birtar fyrir samningsgerð og í reglubundnum skýrslum 

 

Skv. 5. gr. flokkunarreglugerðarinnar er þátttakendum á fjármálamarkaði skylt að birta 

sérstakar upplýsingar þegar atvinnustarfsemi sem er talin styðja við umhverfismarkmið 

skv. 9. gr. reglugerðarinnar, er bætt við undirliggjandi eignasafn fjármálaafurðar og 

þeirri fjármálaafurð er lýst sem umhverfislega sjálfbærri fjárfestingu. Birta skal 

upplýsingar fyrir samningsgerð og í reglubundnum skýrslum á borð við ársskýrslur og 

ársfjórðungsskýrslur og skulu innhalda upplýsingar um þau umhverfismarkmið sem 

undirliggjandi fjárfestingin styður við auk lýsingar á því hvernig fjárfesting 

fjármálaafurðarinnar skilgreinist sem umhverfislega sjálfbær atvinnustarfsemi, sbr. a. 

og b. liðir 1. mgr. 5. gr. flokkunarreglugerðarinnar. Upplýsingar skv. b. lið skulu 

innihalda lýsingu á því í hvaða hlutfalli er fjárfest í umhverfislega sjálfbærri 

atvinnustarfsemi. Af þessu verður ráðið að ekki er gerð krafa um að umhverfislega 

sjálfbær atvinnustarfsemi þurfi að vera að baki 100% undirliggjandi safns 

 
122 Commission, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the 
establishment of a framework to facilitate sustainable investment” (Communication) COM (2018) 353 
final, 13 



 

 
42

 
 

fjármálaafurðar svo að hún geti fallið undir það að vera græn fjárfesting. Á grundvelli 

6. gr. flokkunarreglugerðarinnar eru sambærilegar kröfur gerðar til upplýsingagjafar 

fyrir samningsgerð varðandi fjármálaafurðir sem efla UFS þætti, skv. skilgreiningu 

þeirra fjármálaafurða skv. 8. gr. upplýsingagjafarreglugerðarinnar. Þar að auki skal, 

skv. 2. mgr. 6. gr., fyrir samningsgerð birta svohljóðandi yfirlýsingar eins og við á:  

 

„Meginreglan um að „valda ekki umtalsverðu tjóni“ gildir aðeins um þær 

fjárfestingar sem eru undirliggjandi fjármálaafurðinni og sem taka tillit til 

viðmiða ESB fyrir umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi. 

Fjárfestingarnar sem eru undirliggjandi þeim hluta þessarar fjármálaafurðar 

sem eftir stendur taka ekki tillit til viðmiða ESB fyrir umhverfislega sjálfbæra 

atvinnustarfsemi.“ 

Reglugerðin kveður ekki aðeins á um upplýsingaskyldu varðandi umhverfislega 

sjálfbærar fjármálaafurðir. Skv. 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um 

upplýsingagjöf varðandi aðrar fjármálaafurðir en þær sem efla umhverfislega þætti. 

Fyrir samningsgerð varðandi slíkar fjármálafurðir skal birta svohljóðandi yfirlýsingu: 

 

„Fjárfestingarnar sem eru undirliggjandi þessari fjármálaafurð taka ekki tillit 

til viðmiðana ESB fyrir umhverfislega sjálfbæra atvinnustarfsemi.“ 

 

Með 7. gr. á sér stað eiginleg útvíkkun gildissviðs reglnanna þ.e. skylda til 

sjálfbærniupplýsingagjafar er einnig lögð á þá sem bjóða fjármálaafurðir og taka ekki 

mið af eða tillit til viðmiðana ESB skv. flokkunarkerfinu um sjálfbærar fjárfestingar.  

 

5.3.2 Upplýsingar birtar í skýrslum um ófjárhagsleg atriði  

 

Í 8. gr. flokkunarreglugerðarinnar er sérstök upplýsingaskylda lögð á þau félög sem 

skylt er að veita ófjárhagslegar upplýsingar í skýrslu stjórnar í ársreikningi og skilgreind 

eru sem einingar tengdar almannahagsmunum eða samstæður móðurfélaga í skilningi 

19. gr. a. eða 29. gr. a. ársreikningatilskipunar, sbr. 66. gr. d. árl. Skv. 1. mgr. 8. gr. 

reglugerðarinnar er þeim skylt að hafa með í skýrslum yfir ófjárhagsleg atriði, 

upplýsingar um hvernig og að hvaða marki starfsemi fyrirtækisins tengist 

atvinnustarfsemi sem telst vera umhverfislega sjálfbær skv. viðmiðum og 
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umhverfismarkmiðum 3. og 9. gr. flokkunarreglugerðarinnar. Veita skal upplýsingar 

um hversu hátt hlutfall af veltu félags megi rekja til afurða eða þjónustu sem tengist 

umhverfislega sjálfbærri atvinnustarfsemi og hversu hátt hlutfall fjárfestingaútgjalda 

og rekstrarútgjalda er sem tengist eignum eða ferlum sem tengjast umhverfislega 

sjálfbærri atvinnustarfsemi sbr. a. og b. liður 8. gr. Fyrirtækjum utan fjármálamarkaða 

er einnig skylt að birta þessar upplýsingar, sbr. 2. mgr. 8. gr. Birti félag ófjárhagslegar 

upplýsingar í sérstakri skýrslu á grundvelli 4. mgr. 19. gr. a. eða 4. mgr. 29. gr. a. 

ársreikningstilskipunarinnar skal birta upplýsingar sem um getur í 1. og 2. mgr. 8. gr. 

flokkunarreglugerðarinnar í þeirri sérstöku skýrslu.  

 

 

6 Helstu breytingar í kjölfar reglugerða á sviði 

sjálfbærra fjármála  

 

Af framangreindri umfjöllun um reglugerðirnar er ljóst að þær leggja auknar kröfur á 

fjármálafyrirtæki til upplýsingagjafar. Ljóst er að breytinga á hinum ýmsu lögum er 

þörf til að mæta kröfum nýs regluverks um gagnsæi í upplýsingagjöf er varðar 

sjálfbærnitengd atriði. Sem dæmi má nefna að í 11. gr. draga að frumvarpi til laga um 

upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir 

sjálfbærar fjárfestingar123 er mælt fyrir um breytingu á 66. gr. d. árl. til samræmis við 

ný viðmið um sjálfbærniupplýsingagjöf í skýrslu yfir ófjárhagsleg atriði. Mælt er fyrir 

um að við ákvæðið bætist við nýr stafliður, svohljóðandi:  

 

„Upplýsingar um hvernig og að hvaða marki starfsemi félagsins tengist 

atvinnustarfsemi sem telst vera umhverfislega sjálfbær í samræmi við 8. gr. 

reglugerðar 2020/852/ESB, sbr. lög um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði 

fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar.“ 

 

Ákvæði reglugerðanna gefa grunnmynd af nýjum skyldum til upplýsingagjafar sem 

þeim aðilum sem undir gildissvið þeirra falla m.t.t. þess á hverju upplýsingarnar skuli 

byggðar þ.e. á flokkunarkerfi flokkunarreglugerðarinnar um umhverfislega sjálfbærar 

 
123 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2022). Drög að frumvarpi til laga um upplýsingagjöf um 
sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar 
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fjárfestingar. Reglugerðirnar lýsa því þó ekki nákvæmlega að öllu leyti hvað mun felast 

í skyldunni til sjálfbærniupplýsingagjafar. Til þess að fá upp skýrari mynd af reglunum 

þarf að treysta á framseldar gerðir varðandi framkvæmd og framsetningu 

sjálfbærniupplýsingagjafar. Framseldum gerðum er ætlað að virka til fyllingar og 

viðbótar við ákvæði upplýsingagjafarreglugerðarinnar og flokkunarreglugerðarinnar á 

ítarlegri hátt. Þegar hafa slíkar gerðir verið samþykktar og frumvörp til fleiri verið lögð 

fram. Sem dæmi um framseldar gerðir til fyllingar upplýsingagjafarreglugerðarinnar 

má nefna reglugerð 2021/1253/ESB 124 , tilskipun 2021/1269/ESB 125  og tilskipun 

2021/1270/ESB 126  sem munu taka gildi í aðildarríkjum ESB á tímabilinu ágúst-

nóvember 2022. Þeim er ætlað að taka til atriða um sjálfbærniupplýsingagjöf er kveðið 

er á um í upplýsingagjafarreglugerðinni og krefjast breytinga á löggjöf á borð við 

MiFID II og tilskipunar 2014/91/ESB 127  (UCITS V) varðandi markaði fyrir 

fjármálagerninga og rekstrarfélög verðbréfasjóða. 

Í framseldri reglugerð ESB128 sem birt var 6. apríl 2022 án númers og er ætlað 

að taka gildi 1. janúar 2023 er að finna tæknilegar viðmiðunarreglur sem er ætlað að 

tilgreina nánar efni og framsetningu sjálfbærniupplýsingagjafar á grundvelli 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar og herða á samræmiskröfum þeirra.129 Reglugerðinni 

er skipt í fimm kafla og tekur á hugtaksskilgreiningum og ítarlegri reglum um innihald 

og framsetningu upplýsinga tengdum sjálfbærni og UFS þáttum en er að finna í sjálfri 

upplýsingagjafarreglugerðinni130. 

 
124 Commission Delegated Regulation 2021/1253/EU amending Delegated Regulation 2017/565/EU as 
regards of the integration of sustainability factors, risks and preferences into certain organisational 
requirements and operating conditions for investment firms 
125 Commission Delegated Directive 2021/1269/EU amending Delegated Directive 2017/593/EU as 
regards the integration of sustainability factors into the product governance obligations 
126 Commission Delegated Directive 2021/1270/EU amending Directive 2010/43/EU as regards the 
sustainability risks and sustainability factors to be taken into account for Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities (UCITS) 
127 Directive 2014/91/EU of the European Union and of the Council amending Directive 2009/65/EC 
on the coordination of laws, regulations, and administrative provisions relating to undertakings for 
collective investment in transferable securities (UCITS) as regards depositary functions, remuneration 
policies and sanctions  
128 Commission Delegated Regulation .../.../EU of 6.4.2022 supplementing Regulation 2019/2088/EU 
of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying 
the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of ‘do no 
significant harm’, specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to 
sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the 
information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable 
investment objectives in precontractual documents, on websites and in periodic reports (gerðin er án 
númers og því má nálgast hlekk á hana í heimildaskrá) 
129 Sama heimild, bls. 1 
130 Sama heimild, bls. 4 
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Til dæmis um framseldar gerðir til fyllingar flokkunarreglugerðarinnar má nefna 

framselda reglugerð 2021/2178/ESB131 um efni og framsetningu upplýsinga sem þeim 

fyrirtækjum sem falla undir skyldu til að birta ófjárhagslegar upplýsingar. 

Reglugerðinni er ætlað að virkja 8. gr. flokkunarreglugerðarinnar til fyllingar með því 

að tilgreina nánar innihald og framsetningu upplýsinga sem einingar tengdar 

almannahagsmunum og samstæður stórra fyrirtækja skulu birta skv. 19. gr. a. og 29. gr. 

a. ársreikningstilskipunarinnar, sbr. 66. gr. d. árl. Í 1. lið aðfararorða með framseldu 

reglugerðinni segir að 8. gr. flokkunarreglugerðarinnar tilgreini ekki jafngilda 

lykilframmistöðuvísa (e. key performance indicators) fyrir fjármálafyrirtæki. Því sé 

nauðsynlegt að tilgreina nánar lykilframmistöðuvísa auk þess að setja fram ítarlegri 

reglur um framsetningu upplýsinga sem þessum félögum er skylt að birta. Í framseldu 

undirgerðinni eru þessir lykilframmistöðuvísar birtir og nánar kveðið á um viðmiðanir 

um birtingu upplýsinga skv. 8. gr. flokkunarreglugerðarinnar eftir tegund 

fjármálafyrirtækja og annarra eininga tengdum almannahagsmunum. Nánari 

tilgreiningu á því hvernig upplýsingar skulu birtar er að finna í viðaukum framseldu 

reglugerðarinnar, sbr. 4. gr. hennar varðandi lánastofnanir og 7. gr. hennar varðandi öll 

fjármálafyrirtæki.  

Það sem kveður á um einna mestu breytingar á núgildandi ákvæðum um 

ófjárhagslega upplýsingagjöf, sem í dag byggir á ársreikningstilskipuninni, er nýlegt 

frumvarp að tilskipun um breytingu á ársreikningstilskipuninni og fleiri tilskipunum að 

því er varðar sjálfbærniupplýsingagjöf fyrirtækja 132 (e. Corporate Sustainability 

Reporting Directive, skammstöfuð CSRD). Frumvarpið var lagt fram í apríl 2021 og 

hefur tilskipun á grundvelli þess ekki enn verið samþykkt innan ESB. Markmið 

frumvarpsins er m.a. að skapa skýran ramma um kröfur til fyrirtækja um innihald og 

framsetningu sjálfbærniupplýsinga á grundvelli flokkunarreglugerðarinnar svo ákvæði 

ársreikningstilskipunarinnar samræmist kröfum ákvæða 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar og flokkunarreglugerðarinnar. Með því er skerpt enn 

betur á  gagnsæi sjálfbærniupplýsinga og þar með stuðlað að öryggi fjárfesta við mat á 

 
131 Commission Delegated Regulation 2021/2178/EU supplementing Regulation 2020/852/EU of the 
European Parliament and of the Council by specifying the content and presentation of information to 
be disclosed by undertakings subject to Articles 19a or 29a of Directive 2013/34/EU concerning 
environmentally sustainable economic activities, and specifying the methodology to comply with that 
disclosure obligation 
132 Commission, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 
537/2014, as regards corporate sustainability reporting” (Communication) COM (2021) 189 final 
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sjálfbærum fjárfestingum svo að einkafjármagn verði fært til sjálfbærra fjárfestinga133. 

Aðilar á fjármálamarkaði eru taldir þurfa á fullnægjandi upplýsingum að halda frá þeim 

fyrirtækjum sem þeir fjárfesta í, svo þeim sé fært að uppfylla sínar skyldur til 

sjálfbærniupplýsingagjafar.134 Á grundvelli innihalds frumvarpsins og markmiða þess 

svo og þess að Framkvæmdastjórninni er heimilt að útfæra ákvæði 

upplýsingagjafarinnar og flokkunarreglugerðarinnar nánar með framseldum gerðum, 

má leiða að því líkum að frumvarpið verði samþykkt og að tilskipunin verði þar með 

innleidd hér á landi á grundvelli EES–samningsins135, sbr. fyrri umfjöllun. 

Skv. inngangi frumvarpsins munu breytingarnar verða innleiddar með nýjum 

ákvæðum í ársreikningstilskipuninni. Með frumvarpinu að nýrri tilskipun er miðað að 

því að sjálfbærniupplýsingagjöf verði byggð upp á viðmiðum og umhverfismarkmiðum 

flokkunarreglugerðarinnar og að skylda til sjálfbærniupplýsingagjafar muni hvíla á 

fleiri félögum en á grundvelli núgildandi ársreikningstilskipunar.136 Skv. fyrirhuguðum 

breytingum á 19. gr. a. ársreikningstilskipunarinnar munu reglurnar ná til mun fleiri 

fyrirtækja þ.e. allra skráðra fyrirtækja og stórra fyrirtækja, á grundvelli þess að 

núgildandi skilyrði um 500 starfsmenn fyrirtækis að meðaltali á efnahagsári verði fellt 

úr gildi.137 Með þessu munu reglurnar ná til um 50.000 fyrirtækja á Evrópuvísu í stað 

rúmlega 11.000 skv. núgildandi reglum.138 Ætlunin er einnig að fella lítil og meðalstór 

félög undir gildissviðið árið 2026 139  og skylda þar með enn fleiri félög til 

sjálfbærniupplýsingagjafar. Þá munu breytingar á ársreikningstilskipuninni taka fyrir 

þann möguleika að aðildarríki heimili fyrirtækjum að birta sjálfbærniupplýsingar í 

aukaskýrslu sem ekki er hluti af skýrslu stjórnar.140 

 
133 Commission, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 
537/2014, as regards corporate sustainability reporting” (Communication) COM (2021) 189 final 
134 Commission, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 
537/2014, as regards corporate sustainability reporting” (Communication) COM (2021) 189 final, 2 
135 Rakel Sveinsdóttir. (2022). Fimm sinnum fleiri fyrirtæki þurfa senn að upplýsa um sjálfbærni 
reksturs. Vísir  
136 Commission, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 
537/2014, as regards corporate sustainability reporting” (Communication) COM (2021) 189 final, 5  
137 Commission, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending  
Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No  
537/2014, as regards corporate sustainability reporting” (Communication) COM (2021) 189 final, 5  
138 European Commission. (2021). EU Taxonomy, Corporate Sustainability Reporting,  
Sustainability Preferences and Fiduciary Duties: Directing finance towards the European Green Deal. 
Bls. 9  
139 Commission, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending  
Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No  
537/2014, as regards corporate sustainability reporting” (Communication) COM (2021) 189 final, 42  
140 Sama heimild, bls. 13 
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Meðal þeirra upplýsinga sem öllum stórum félögum verður skylt að birta í skýrslu 

stjórnar eru áætlanir fyrirtækis til að tryggja að viðskiptamódel þess og stefnumótun 

samrýmist markmiðum Parísarsamningsins um takmörkun á hlýnun jarðar, hvernig 

stefnu fyrirtækisins hefur verið framfylgt með tilliti til sjálfbærnimála og hvernig 

áhættustefnu fyrirtækis er háttað með tilliti til sjálfbærniþátta. Fyrirtækjum verður 

einnig gert skylt að birta aðgengilegar upplýsingar um hvernig þau meta áhrif sín í 

umhverfislegu og félagslegu tilliti og hvernig sjálfbærniþættir geti haft áhrif á 

fyrirtækið. Með þessu er krafa gerð um tvöfalda mikilvægisgreiningu, þ.e. mat á 

áhrifum á samfélag og umhverfi annars vegar og mat á áhættu og tækifærum fyrir 

fyrirtæki hins vegar. Þá skulu upplýsingarnar birtar á rafrænan máta með sameiginlegu 

rafrænu skýrslusniði (e. single electronic reporting format) skv. tæknistöðlum frá 

ESMA og þeim deilt í samevrópskan gagnagrunn sem verður öllum opinn og til þess 

fallinn að minnka rekstrarkostnað fyrirtækja í kjölfar sjálfbærniupplýsingagjafar141 sbr. 

breytingar á 19. gr. d. skv. frumvarpinu. Sambærileg krafa er í dag gerð til skráðra 

félaga á markaði skv. ákvæðum gagnsæistilskipunar 2004/109/ESB142, sbr. 10. gr. laga 

um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu nr. 20/2021. Í samræmi 

við útvíkkun gildissviðs nýrra ákvæða um sjálfbærniupplýsingagjöf verður séð að 

krafan um rafræn skil reikningsskila mun á grundvelli þeirra ná til fleiri fyrirtækja en 

útgefenda verðbréfa skv. gildissviði laga nr. 20/2021, sbr. 2. gr. laganna. 

Auk ofangreindra krafna um innihald og framsetningu sjálfbærniupplýsinga eru 

settar fram kröfur um lögbundna endurskoðun ársreikninga stórra félaga og allra 

skráðra félaga óháð stærð, að undanskildum örfélögum. Þá verður krafa gerð um 

staðfestingu (e. assurance) endurskoðunar þeirra sjálfbærniupplýsinga sem birtar eru 

sbr. ný 26. gr. a. ársreikningstilskipunarinnar skv. frumvarpinu, með það að markmiði 

að tryggja áreiðanleika þeirra upplýsinga sem birtar eru um sjálfbærnitengda þætti. 

Einnig verður krafa gerð um að sjálfbærniskýrslugerð allra stórra fyrirtækja og allra 

skráðra fyrirtækja fyrir utan skráð örfélög fari eftir sjálfbærnistöðlum sem ESB mun 

gefa út í samvinnu við EFRAG (The European Financial Reporting Advisory 

Group).143 Sjálfbærnistaðlinum er ætlað að innihalda lista yfir allar þær upplýsingar 

 
141 Sama heimild bls. 13 
142 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 2013/50/ESB um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og 
Ráðsins 2004/109/EB um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar um útgefendur 
verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað, tilskipun 2003/71/EB um útboðs- og skráningarlýsingu 
sem birta skal við almennt útboð verðbréfa eða þegar þau eru tekin til skráningar og tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2007/14/EB um nákvæmar reglur til framkvæmdar tilteknum ákvæðum 
tilskipunar 2004/109/EB  
143 Commission, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending  
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sem snúa að sjálfbærni sem fyrirtækjum er gert að veita upplýsingar um sbr. ný 19. gr. 

a. skv. frumvarpinu, með það að markmiði að tryggja að fyrirtæki veiti aðilum á 

fjármálamarkaði allar þær sjálfbærniupplýsingar sem þeir þurfa að afla til að sinna 

skyldum sínum á grundvelli ákvæða upplýsingagjafarreglugerðarinnar. 144  Ákvæðið 

mun koma inn í nýja 19. gr. b. ársreikningstilskipunarinnar skv. frumvarpinu og er 

áætlað að fyrsti staðallinn verði settur fram í október 2022 og að staðlarnir verði 

uppfærðir á þriggja ára fresti. Til samanburðar við núgildandi fyrirkomulag er talið að 

í dag framfylgi einungis 20% stórra félaga á evrusvæðinu einhverjum 

sjálfbærnistöðlum að öllu leyti og að um 30% þeirra fái sjálfbærniupplýsingar sínar 

staðfestar.145 

Til glöggvunar eru helstu nýmæli um skyldur fyrirtækja til 

sjálfbærniupplýsingagjafar á grundvelli tilskipunarinnar sett fram hér á myndrænni hátt 

sbr. tafla 4. 

 

Helstu nýmæli um skyldur til sjálfbærniupplýsingagjafar skv. CSRD 

Félög birti áætlun svo að viðskiptamódel og stefnumótun samrýmist markmiðum 
Parísarsamningsins 

Tvöföld mikilvægisgreining 

Sjálfbærniupplýsingar birtar í samræmi við sjálfbærnistaðla ESB 

Sjálfbærniupplýsingar birtar á rafrænar máta með sameiginlegu rafrænu skýrslusniði og deilt í 
sameiginlegan gagnagrunn 

Staðfesting endurskoðunar sjálfbærniupplýsinga 

 

 

 

 

 

 

 
Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No  
537/2014, as regards corporate sustainability reporting” (Communication) COM (2021) 189 final, 31 
144 Commission, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending  
Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No  
537/2014, as regards corporate sustainability reporting” (Communication) COM (2021) 189 final, 13 
145 Commission, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending  
Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No  
537/2014, as regards corporate sustainability reporting” (Communication) COM (2021) 189 final, 10 
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7 Niðurstöður 

 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar var að rannsaka nýjar skyldur fjármálafyrirtækja 

til sjálfbærniupplýsingagjafar á grundvelli reglugerða ESB á sviði sjálfbærra fjármála, 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar og flokkunarreglugerðarinnar. Við rannsókn 

reglugerðanna var litið til inntaks, markmiðs og gildissviðs reglugerðanna og þær 

bornar saman við núgildandi ákvæði ársreikningstilskipunarinnar, sbr. 66. gr. d. árl. og 

leiðbeininga um stjórnarhætti. Eftir rannsókn á reglugerðum, framseldum gerðum og 

lögskýringargögnum þykir ljóst að upplýsingagjafarreglugerðinni og 

flokkunarreglugerðinni er í grunninn ætlað að virka sem hreyfiafl fjármagns til 

sjálfbærra fjárfestinga svo að markmiðum ESB um sjálfbæran langtímahagvöxt 

álfunnar verði náð samtímis því að Sambandinu takist að standa við alþjóðlegar 

skuldbindingar sínar í loftslagsmálum. Einnig að auka traust og gagnsæi fjárfesta á 

umhverfislega sjálfbærum fjárfestingum með því að samræma skilgreininguna á því 

hvað raunverulega telst vera sjálfbært og grænt. Fjármálafyrirtæki, umfangs síns vegna, 

eru í lykilstöðu til þess að beina fjármagni til sjálfbærra fjárfestinga svo ofangreindum 

markmiðum verði náð. Þá er einnig ljóst að skoða þarf ákvæði reglugerðanna í 

samhengi við hverja aðra. Flokkunarreglugerðin tengist upplýsingagjafarreglugerðinni 

á þann veg að hún gildir ákvæðum þeirrar síðarnefndu til viðbótar. 

Sjálfbærniupplýsingagjöf á grundvelli upplýsingagjafarreglugerðarinnar skal því 

byggja á viðmiðum og umhverfismarkmiðum flokkunarkerfisins.  

Með núgildandi ákvæðum ársreikningstilskipunarinnar og ákvæðum 6. kafla 

leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja er lögfest sú skylda fjármálafyrirtækja 

hérlendis að birta ófjárhagslegar upplýsingar í skýrslu stjórnar á grundvelli 66. gr. d. 

árl. Af athugun á núgildandi regluverki um ófjárhagslega upplýsingagjöf verður ráðið 

að helstu gallar á núgildandi löggjöf eru þeir að lagaskyldan er óljós því hvergi kemur 

fram hvernig skilgreina skuli UFS þætti eða við hvaða viðmið eða staðla eigi að styðjast 

þegar kemur að upplýsingagjöf. Þá er félögum veitt svigrúm til þess að velja sjálf þau 

viðmið sem ófjárhagslegar upplýsingar þeirra byggja á. Á grundvelli fyrirkomulagsins 

er fjárfestum gert erfitt fyrir að meta raunveruleg áhrif og áhættur fjárfestinga út frá 

þeirri stafrófssúpu ólíkra sjálfbærnistaðla sem liggja fyrir. Fyrirkomulagið veitir 

félögum þann möguleika að velja viðmið sem varpa bestu ljósi á starfsemi sína og þær 

upplýsingar sem birta skal, með tilheyrandi hættu á grænþvotti.  
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Af fyrri umfjöllun um upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja verður ráðið að þeim er á 

grundvelli hinna ýmsu laga skylt að veita fjárfestum upplýsingar varðandi þær 

fjármálaafurðir sem eru boðnar eða ráðgjöf veitt um með viðvarandi hætti. 

Upplýsingagjöfin hefur skv. lögum verið í formi fjárhagslegra upplýsinga með gagnsæi 

og fjárfestavernd í huga, m.a. á grundvelli MiFID II og MiFIR. Skyldan til 

upplýsingagjafar gagnvart fjárfestum á grundvelli núgildandi löggjafar hefur til þessa 

því ekki tekið mið af áhættu tengdri sjálfbærni eða UFS þáttum. 

Sýnt þykir að upplýsingagjafarreglugerðin leggur sérstakar skyldur á 

fjármálafyrirtæki til upplýsingagjafar í ljósi þess að henni er einungis ætlað að gilda um 

aðila á fjármálamarkaði og fjármálaráðgjafa. Með upplýsingagjafarreglugerðinni 

kveður ESB við nýjan tón varðandi innihald og framsetningu upplýsinga til fjárfesta og 

leggur áherslu á að sjálfbærniupplýsingagjöf „yfir borðið“ á fyrri stigum gagnvart 

fjárfestum er ekki síður mikilvægari en upplýsingagjöf í skýrslu stjórnar í ársreikningi 

skv. núgildandi ákvæðum árl. og ársreikningstilskipunarinnar, þar sem að innihald 

skýrslu stjórnar um sjálfbærnitengda þætti kann ekki alltaf að hæfa fjárfestum fyrir 

samningsgerð. Er því um nýmæli að ræða og í fyrsta sinn kveðið á um samræmdar 

reglur fyrir aðila á fjármálamarkaði og fjármálaráðgjafa um sjálfbærniupplýsingagjöf 

til fjárfesta eftir lögbundnum viðmiðum sbr. flokkunarkerfi flokkunarreglugerðarinnar. 

Nýjar skyldur um sjálfbærniupplýsingagjöf á grundvelli 

upplýsingagjafarreglugerðarinnar má í grunninn skipta í tvennt eftir 

sjálfbærniupplýsingagjöf um starfsemi og stefnur og sjálfbærniupplýsingagjöf varðandi 

fjárfestingar og fjármálaafurðir. Upplýsingarnar verða svo flokkaðar í þrjá flokka; 

upplýsingar um neikvæð áhrif áhættu tengdri sjálfbærni á fjárfestingar, upplýsingar um 

neikvæð áhrif fjárfestingar á UFS þætti og upplýsingar varðandi fjármálaafurðir sem 

miða að sjálfbærum fjárfestingum og/eða styðja við sjálfbærni á annan hátt.  

Af rannsókn ákvæða flokkunarreglugerðarinnar um upplýsingagjöf verður ráðið 

að með henni er í fyrsta skipti komin fram samevrópsk og lögbundin skilgreining á því 

hvaða atvinnustarfsemi telst umhverfislega sjálfbær með það að markmiði að greiða úr 

þeirri óreiðu upplýsinga sem á það til að hafa skapast gagnvart fjárfestum við matið á 

áhrifum fjárfestingar á UFS þætti og áhættu tengdri sjálfbærni. Með viðmiðum og 

umhverfismarkmiðum flokkunarreglugerðarinnar og flokkunarkerfi hennar munu 

fyrirtæki og fjárfestar í fyrsta sinn geta lagt mat á eiginleg áhrif atvinnustarfsemi og þar 

með fjárfestingar út frá lögbundnum skilgreiningum á því hvað fellur undir UFS þætti. 

Fyrirtæki og fjárfestar munu með þessu njóta góðs af flokkunarkerfinu með auknu 
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aðgengi að áreiðanlegum upplýsingum og auknu gagnsæi er varðar raunveruleg áhrif 

fjárfestinga. Auknu gagnsæi er ætlað að haldast í hendur við greiðara áhættumat 

fjárfestinga. Telja verður að slíkt muni auðvelda fjárfestum matið á sjálfbærri 

atvinnustarfsemi sem fjárfestingu samtímis því að auðvelda fyrirtækjum að 

markaðssetja sig eða afurðir sínar sem sjálfbær á grundvelli gagnsærra viðmiða 

flokkunarkerfisins. Flokkunarreglugerðin leggur upp ramma að nýjum skyldum til 

sjálfbærniupplýsingagjafar á meðan ákvæði framseldra gerða á grundvelli hennar verða 

þau sem greina helst frá auknum kröfum og nýjum áherslum á sviði upplýsingagjafar. 

Breytingar á ársreikningstilskipun ESB munu gera það að verkum að skylda til 

sjálfbærniupplýsingagjafa mun ná til ríflega fimmfalt fleiri fyrirtækja en á grundvelli 

ársreikningstilskipunarinnar og mun þeim verða skylt að byggja upplýsingarnar á 

viðmiðum flokkunarkerfisins og birta þær í samræmi við staðla ESB og á rafrænu sniði. 

Skylt verður að birta sömu upplýsingar á vefsíðum fyrirtækja. Sú skylda hefur hvílt á 

fjármálafyrirtækjum á grundvelli leiðbeininga um stjórnarhætti og mun því ekki hafa í 

för með sér breytingar gagnvart fjármálafyrirtækjum hér á landi hvað varðar 

upplýsingagjöf á vefsíðum. 

Að mati höfundar er flokkunarkerfi flokkunarreglugerðarinnar það sem bindur 

hina nýju löggjöf saman og er jafnframt mikilvægasta verkfæri ESB í sjálfbærnivegferð 

sinni, enda væru ný ákvæði um aukna upplýsingaskyldu áhrifalítil og vigtarlaus ef 

upplýsingarnar ættu ekki að byggja á viðmiðum kerfisins. Með flokkunarkerfinu er 

mögulega komið verkfæri sem gæti virkað utan marka Evrópu og þar með tengt 

fjármálamarkaði á alþjóðavísu varðandi matsviðmið um sjálfbæra atvinnustarfsemi 

m.t.t. hlutfalls veltu, samsetningar verðbréfasjóða út frá hlutfalli sjálfbærrar 

atvinnustarfsemi sem fjárfestingahlutfalls innan þeirra o.s.frv., ásamt samræmdum 

reglum um sjálfbærniupplýsingagjöf þar um. Flokkunarkerfið og löggjöfin í kringum 

það er þó langt frá því að vera fullkomið og möguleikinn á grænþvotti því enn til staðar 

á meðan kerfið tekur hvorki til allra umhverfismarkmiða flokkunarreglugerðarinnar né 

félagslegra þátta eða stjórnarhátta.  

Fjármálafyrirtæki hafa ekki einungis skyldum að gegna á grundvelli ákvæða 

reglugerðanna heldur einnig hagsmuna að gæta út frá áhættu tengdri sjálfbærni og 

möguleikum á að afla sér upplýsinga um fjárfestingar, lántakendur o.þ.h. en um 

helmingur af útsettri áhættu banka á evrusvæðinu er talinn stafa af loftslagbreytingum, 

beint eða óbeint.146 Í skýrslu Seðlabanka Íslands um fjármálastöðugleika frá árinu 2021 

 
146 European Commission. (2018). Action Plan: Financing Sustainable Growth. Bls. 3 
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er fjallað um loftslagsmál og fjármálastöðugleika og því lýst hvernig loftslagsmál snerta 

starfsemi Seðlabankans með ýmsum hætti. Þau hafi m.a. áhrif á peningastefnuna með 

breytingum á þjóðhagslíkönum, áhrifum á vexti og með nýrri tegund kerfisáhættu á 

fjármálamarkaði sem hefur áhrif á sviðsmyndagreiningar og álagspróf og getur haft 

áhrif á þá eiginfjárauka sem lagðir eru á bankana.147 Allir áhættuþættir sem bankar 

standa frammi fyrir þurfa því að koma fram í eiginfjárkröfum banka. Sem dæmi má 

nefna að ef áhættuskuldbindingar banka verða taldar umhverfisvænar munu þær bera 

minni umbreytingaráhættu og þ.a.l. verður mögulega hægt að lækka áhættuvogir á þær. 

Á grundvelli flokkunarkerfis flokkunarreglugerðarinnar verður hægt að flokka 

áhættuskuldbindingar í þessu tilliti. 148  Sjálfbær fjármál snúast því ekki síður um 

áhættustýringu fjárfestinga en umhverfismál. 

 Íslendingar eiga að einhverju leyti langt í land þegar kemur að sjálfbærnimálum, 

m.a. af þeim sökum að regluverkið hefur ekki verið innleitt hér á landi. Ísland er hins 

vegar í sóknarfæri til að verða leiðandi í sjálfbærni á alþjóðavísu og þar spila þættir á 

borð við kjöraðstæður til framleiðslu endurnýtanlegrar orku og sjálfbærra fjárfestinga 

tengdri þeirri framleiðslu stóra rullu og jafnvel smæð lands og þjóðar. Þess vegna er 

mikilvægt að fjármálafyrirtæki hér á landi vandi vel til verka og tileinki sér regluverkið 

skjótt og vel. Ekki einungis á grundvelli umhverfissjónarmiða, áhættustýringar, 

gagnsæis og fjárfestaverndar, heldur einnig á grundvelli samkeppnissjónarmiða og 

fjármálastöðugleika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
147 Fjármálastöðugleikanefnd. (2021). Fjármálastöðugleiki. Seðlabankinn. Bls. 40  
148 Sama heimild, bls. 41  
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