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Flokkunarkerfi ESB
Hvað þurfa fyrirtæki og fjárfestar
að vera meðvituð um?
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Gunnar S. Magnússon, sérfræðingur í sjálfbærni

Íslandsbanki hf.
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Nýtt flokkunarkerfi ESB kynnt til leiks
— Ný ESB reglugerð um samræmt flokkunarkerfi skilgreinir hvað 

telst til grænnar og sjálfbærrar starfsemi og kemur til 
innleiðingar í ESB og EFTA-ríkjunum á næstunni

— Veita skýrleika um hvað þarf, innan tiltekinna atvinnugreina, til 
að ná þeim skuldbindingum sem settar hafa verið fram í 
Parísarsamkomulaginu og heimsmarkmiðum SÞ

— Þessu fylgja nýir staðlar fyrir græn skuldabréf auk annarra 
vottana til að auðvelda samanburð og efla traust fjárfesta á 
fjárfestingum sem sagðar eru vera grænar eða sjálfbærar

— Markmiðið að stemma stigu við „grænþvotti“ sem hefur tíðkast 
sumstaðar þar sem fjárfestingar eru misvísandi kallaðar 
grænar/sjálfbærar

— Gefur fjárfestum tækifæri að bera saman fjármálatengdar vörur 
sem fela í sér jákvæð umhverfisáhrif

— Verðlaunar þau fyrirtæki sem standa sig vel útfrá 
umhverfissjónarmiðum
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Hverjir munu nota flokkunarkerfið?

— Reglugerðin skuldbindur eftirfarandi aðila til að nota flokkunarkerfið:

1. Aðila á fjármálamarkaði

2. Aðildarríki ESB (EES)

— Önnur fyrirtæki eru hvött til þess að birta upplýsingar í samræmi við flokkunarkerfið

— Flokkunarkerfið má notast á valkvæðan hátt af útgefendum skuldabréfa, t.d. fyrir aðila sem vilja 
gefa út græn/sjálfbær skuldabréf
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Flokkunarkerfið er og er ekki
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Flokkunarkerfið er Flokkunarkerfið er ekki

Listi yfir viðeigandi atvinnutengda 
starfsemi og „kríteríur“

Reitunarkerfi fyrir góð eða slæm fyrirtæki

Sveigjanlegt til að taka mið af 
mismunandi fjárfestingarleiðum og 
strategíum

Listi yfir fjárfestingar sem má bara 
fjárfesta í

Byggt á nýjustu vísindalegri þekkingu og 
reynslu úr atvinnutengdum greinum

Mat á fjárhagslegri frammistöðu 
fyrirtækis/fjárfestingar – bara horft til  
umhverfislegra þátta

Dýnamískt og mun taka tillit til 
tæknibreytinga, vísinda, nýrrar starfsemi 
og tölulegra gagna

Greipt í stein og ekki hægt að breyta



Hvaða atvinnustarfsemi er innifalin í flokkunarkerfinu?

— Samanstendur af 70 
atvinnugreinum sem eru 
skilgreindar í NACE
kóðakerfinu

— Að auki á enn eftir að 
leggja mat á fjölda 
atvinnustarfsemi

— Samtalið um mismunandi
atvinnugeira og tengingar
við flokkunarkerfið mun 
halda áfram á vettvangi 
ESB þrátt fyrir að 
flokkunarkerfið sé komið á
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Heimild: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/events/documents/finance-events-190624-presentation-taxonomy_en.pdf



Kostir og tækifæri með nýju flokkunarkerfi

— Fyrirtæki munu vita hvaða kröfur starfsemi þeirra þarf að uppfylla til að teljast sjálfbær 
samkvæmt flokkunarkerfinu. Að uppfylla staðla flokkunarkerfis mun hjálpa þessum fyrirtækjum 
að afla sér fjár fyrir græn og/eða umbreytingarverkefni 

— Fjárfestar sem vilja fjárfesta í umhverfisvænum fyrirtækjum og verkefnum munu skilja betur og 
geta borið saman mismunandi „græna fjárfestingarkosti“ sem boðið er upp á á markaðnum án 
þess að það hafi áhrif á aðrar fjárfestingaraðferðir sem þeir gætu beitt

— Þar að auki, þar sem engin landfræðileg takmörkun er á grænni starfsemi, þá gæti 
flokkunarkerfinu verið beitt á eignir út um allan heim.
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Upplýsingagjöf fyrir aðila á fjármálamarkaði
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Heimild: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/events/documents/finance-events-190624-presentation-taxonomy_en.pdf

— Fyrirtæki og fjárfestar 
munu þurfa að upplýsa 
fyrir hverja fjárfestingu 

– Hvort og hvernig 
flokkunarkerfið hefur 
verið notað til að 
ákvarða hvort 
fjárfestingin er 
sjálfbær

– Tilgreina hlutfall 
þeirra fjárfestinga 
sem eru að fjármagna 
verkefni sem falla
undir flokkunarkerfið 

.



EU Green Bond Standard í vinnslu 

– ESB ætlar að taka upp 
umhverfismerki og verða 
vörur metnar útfrá því 
hversu vel/mikið þær falla
að flokkunarkerfinu 

– Ítarlegar kröfur um 
umhverfisvottun eiga enn 
eftir að vera settar

– Einnig eru staðlar fyrir græn 
skuldabréf í þróun: „Green
Bond Standard“ sem krefst 
þess að útgefendur lýsi, 
með sannprófun, að 
andvirði skuldabréfa hafi 
runnið í verkefnis sem 
samræmist flokkunarkerfinu
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9

Fjögur skilyrði fyrir sjálfbæra 
atvinnustarfsemi

— Styðja við eitt af sex umhverfismarkmiðum

— Ekki hafa skaðleg áhrif á hin fimm 
umhverfismarkmiðin (do no significant harm) 

— Uppfylla viðurkenndar reglur um mannréttindi 
og góða stjórnarhætti

— Uppfylla tæknilegar viðmiðunarreglur ESB. 
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Fjögur skilyrði sjálfbærni metin útfrá sex 
umhverfismarkmiðum

Sex umhverfismarkmið 

1. Mótvægisaðgerðir í loftslagsmálum

2. Aðlögunaraðgerðir í loftslagsmálum

3. Sjálfbærni og verndun jarðar

4. Skipti yfir í hringrásarhagkerfi

5. Mengunarvarnir og eftirlit

6. Verndun og endurheimt líffræðilegrar 
fjölbreytni og vistkerfa 
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Bera kennsl á grænar, bláar og 
félagslegar eignir, verkefni og / 
eða útgjöld

— Fjármögnun nýrra verkefna

— Endurfjármögnun

— Capex og Opex

1

Skilyrði fyrir útgáfu á sjálfbærum skuldabréfum
EU Green Bond Standard mun byggja að miklu leyti á núverandi Green Bond Principles

Setja á laggirnar sjálfbæran 
fjármálaramma í takt við 
meginreglur ICMA um græn 
skuldabréf (GBP), meginreglur 
félagslegra skuldabréfa (SBP) 
og/eða meginreglur sjálfbærra 
skuldabréfa

Fá ytra álit um sjálfbæran 
fjármálaramma frá álitsgjafa. Ytra 
álit (e. second opinion) er 
nauðsynlegt samkvæmt 
meginreglum ICMA

Flokkunarkerfi ESB
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Opnar möguleika til að sækja sér sjálfbæra fjármögnun á markaði

2 3
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— Grænir flokkar

— Bláir flokkar

— Félagslegir flokkar

Dæmi: Sjálfbær fjármálarammi Íslandsbanka
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Ráðstöfun fjármuna Mat og val einstakra verkefna

Umsjón með fjármunum Upplýsingagjöf til fjárfesta

‒ Sérstakt sjálfbærniráð, skipað starfsfólki með
sérþekkingu á sjálfbærni, metur hvort tilteknar eignir
uppfylli kröfur rammans

‒ Sérstaklega er haldið utan gjaldgengar eignir sem fara
í rammann og eru listar þess efnis reglulega uppfærðir
í kerfum bankans. 

‒ Tryggja þarf að nægar sjálfbærar eignir (e. eligible 
assets) séu til staðar í fyrirfram ákveðnu eignasafni
(e. registry)

‒ Mögulegt er að skipta um eignir (bæði taka út og
skipta út fyrir nýjar) svo framarlega sem stærð
gjaldgengra eigna > sjálfbær skuldabréfastærð

‒ Til að tryggja gagnsæi gagnvart fjárfestum, verða birtar
árlegar skýrslur tengdar rammanum:

‒ Fjárhagsleg skýrslugjöf (allocation report)

‒ Skýrsla um áhrif (impact report)

1 2

3 4

Áherslu á eftirfarandi flokka sem styðja við aukna
sjálfbærni lánasafns og viðskiptavina

Sjá frekari upplýsingar um sjálfbæran fjármálaramma: https://www.islandsbanki.is/is/grein/sjalfbaer-fjarmalarammi



EU Taxonomy er handan við hornið –
ekki eftir neinu að bíða

— Stjórnendur fyrirtækja sem vinna að langtímastefnumótun þurfa 
að horfa til flokkunarkerfis í COVID-19 uppbyggingarstarfinu 

— Kerfið mun hafa víðtækar afleiðingar fyrir fjárfesta og 
verðbréfaútgefendur í ESB-löndum og á Norðurlöndum 

— Það mun einfalda einkaaðilum og hinu opinbera að beina 
fjármagni til atvinnugreina sem stefna á minni losun GHL auk 
verkefna sem aðstoða aðra greinar við að minnka kolefnisspor 

— Margvísleg tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki útfrá umhverfisvænni 
starfsemi og fjárfestingum

— Krefst ákveðinnar grunnvinnu, skipulags og hugsjónar

— Skiptir þ.a.l. máli að fara að huga að þessu strax, sérstaklega 
ef ætlunin er að starfa útfyrir landssteinana

— Þarf ekki að vera fullkomið í byrjun en verður að byrja einhvers 
staðar

5.
 n

óv
em

be
r 

20
20

12

Flokkunarkerfi ESB



is
la

nd
sb

an
ki

.is

Takk fyrir
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