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Efni: Viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins við umsögn um frumvarp til laga um
upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar 
fjárfestingar (þskj. 463, 415. mál).

I. Inngangur
Í minnisblaði þessu er að finna viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins við umsögnum sem bárust til 
efnahags- og viðskiptanefndar vegna frumvarps til laga um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu 
og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar (þskj. 463, 415. mál). Umsagnir bárust frá Landsvirkjun, 
Landssamtökum lífeyrissjóða (LL), Samorku - samtök orku og veitufyrirtækja, Samtökum fjármálafyrirtækja og 
Samtökum atvinnulífsins (SFF) og Seðlabanka Íslands (SÍ). Minnisblaðinu er skipt upp þannig að fyrst eru rakin 
viðbrögð ráðuneytisins við umsögnunum og síðan tillögur ráðuneytisins að breytingum á frumvarpinu.

II. Umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða

Í umsögn LL er gerð athugasemd við gildissvið frumvarpsins gagnvart lífeyrissjóðum. Í fyrsta lagi telur LL að 
lágmarkstryggingavernd lífeyrissjóða falli utan gildissviðs hennar. Vísa samtökin til þess að sú starfsemi 
lífeyrissjóða sem snýr að lágmarkstryggingavernd samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, falli undir reglugerð (EB) 883/2004 um almannatryggingakerfi, sem falli 
utan gildissviðs SFDR-reglugerðarinnar, eins og það er skilgreint í 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar. 
Óumdeilt sé þó að reglugerðin gildi gagnvart þeirri starfsemi lífeyrisjóðanna er snýr að viðbótartryggingarvernd 
sem þeir kunna að bjóða upp á.

Í öðru lagi telja LL að lífeyrissjóðir ættu ekki að falla undir 8. gr. Taxonomy-reglugerðarinnar, sem kveður á um 
skyldu til að birta upplýsingar um sjálfbærniþætti í yfirliti með skýrslu stjórnar með ársreikningum. Vísa samtökin 
til þess að við innleiðingu ákvæða 19a og 29a í tilskipun 2014/95/ESB (NFRD) í lög um ársreikninga hafi 
lífeyrissjóðir verið felldir undir skyldu um ófjárhagslega upplýsingagjöf sem eining tengd almannahagsmunum, 
óháð fjölda starfsmanna án þess að tilskipunin kveði sérstaklega á um það. Jafnframt telja samtökin að sú 
upplýsingagjöf sem 8. gr. Taxonomy-reglugerðarinnar kveður á um falli ekki að starfsemi lífeyrissjóða, m.a. þar 
sem lífeyrissjóðir falli utan skilgreininga framseldrar reglugerðar á „financial undertakings“ og „non-financial 
undertakings“. Jafnframt benda LL á að starfstengdir eftirlaunasjóðir, sem starfa á grundvelli tilskipunar 
2016/2341, falli utan 8. gr. Taxonomy-reglugerðarinnar.

Ráðuneytið tekur undir með LL að óumdeilt sé að sú þjónusta lífeyrissjóða sem snýr að viðbótartryggingavernd 
fellur undir starfsemi „aðila á fjármálamarkaði“ eins og hugtakið er skilgreint í 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. SFDR- 
reglugerðarinnar. Jafnframt má fallast á það með LL að starfsemi lífeyrissjóða, að því er varðar móttöku 
skylduiðgjalds til lágmarkstryggingaverndar, fellur ekki að öllu leyti að þeim kröfum sem kveðið er á um í SFDR- 
reglugerðinni af því er varðar upplýsingagjöf til fjárfesta áður en samningur er gerður varðandi fjármálaafurðir. 
Ráðuneytið bendir hins vegar á að SFDR-reglugerðin kveður jafnframt og ekki síður á um ríka upplýsingagjöf um 
atriði sem varða beint aðila á fjármálamarkaði, en ekki einungis þá fjármálaafurð sem boðin er. Til dæmis ber 
aðilum sem falla undir reglugerðina að birta á vefsetrum sínum upplýsingar um hvernig áhætta tengd sjálfbærni 
er felld inn í fjárfestingarákvörðunarferli eða ráðgjöf, sbr. 3. og 5. gr. SFDR-reglugerðarinnar og hvort, og þá 
hvernig, þeir taka tillit til neikvæðra áhrifa ákvarðana og ráðgjafar á sjálfbærniþætti, sbr. 4. gr. SFDR- 
reglugerðarinnar. Með hliðsjón af eðli og þjóðfélagslegu mikilvægi lífeyrissjóða sem aðila á fjármálamarkaði 
verður að telja eðlilegt að gerðar séu kröfur til þess að þeir birti sambærilegar upplýsingar um sjálfbærniáhættu 
og neikvæð áhrif á sjálfbærniþætti og aðrir aðilar á fjármálamarkaði að því marki sem unnt er. Ráðuneytið leggur 
því til að tekið verði tillit til athugasemda LL að því er varðar skyldu þeirra til að veita upplýsingar um 
fjármálaafurð áður en samningur er gerður, að því er varðar móttöku skylduiðgjalds til lágmarkstryggingaverndar, 
en þeim verði þó gert skylt að framfylgja ákvæðum SFDR-reglugerðarinnar við upplýsingagjöf á vefsetrum og í 
ársskýrslum varðandi starfsemi sína.



Ráðuneytið telur hins vegar eftir nánari skoðun að lífeyrissjóðir ættu að falla utan þeirrar skyldu sem kveðið er á 
um í 8. gr. Taxonomy-reglugerðarinnar, líkt og LL leggur til. Við samningu frumvarpsins var ekki tekið tillit til 
þess að við innleiðingu ársreikningatilskipunarinnar í lög um ársreikninga var nýtt heimild tilskipunarinnar til að 
tilgreina í innlendri löggjöf sérstaklega aðra aðila, en tilgreindir eru i tilskipuninni, sem einingar tengdar 
almannahagsmunum. Á þeim grunni var hugtakið því látið ná til lífeyrissjóða með hliðsjón af eðli og 
þjóðfélagslegu mikilvægi þeirra hér á landi. Í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um túlkun á 8. gr. Taxonomy- 
reglugerðinni og undirgerð hennar1 kemur fram að ákvæðinu sé einungis ætlað að ná til þeirra félaga sem falla 
beint undir gildissvið NFRD-tilskipunarinnar, en félög sem einungis heyri undir innlenda ársreikningalöggjöf falli 
ekki undir ákvæðið. Því telur ráðuneytið að taka ætti lífeyrissjóði út úr upptalningu á þeim félögum sem taldir 
eru upp í 1. gr. frumvarpsins og 8. gr. Taxonomy-reglugerðarinnar er ætlað að taka til.

III. Viðbrögð við umsögn Samorku
Samorka bendir á í sinni umsögn að það muni taka tíma fyrir félög að tileinka sér þær kröfur sem frumvarpið 
kveður á um og gildistökufrestur frumvarpsins sé of knappur. Jafnframt telur Samorka fjárhæðarmörk 
sektarákvæða há með hliðsjón af því að um nýjar kröfur sé að ræða. Að öðru leyti vísar Samorka til fyrri umsagnar 
um frumvarpið, dags. 8. apríl 2022, þegar það var til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda, og umsagnar 
Landsvirkjunar.

Ráðuneytið bendir á að fjárhæðarmörk sektarákvæða eru þau sömu og í sambærilegri löggjöf á sviði 
fjármálamarkaðar, t.d. lögum um lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta, 
nr. 55/2021, og lögum um markaði fyrir fjármálagerninga, nr. 115/2021. Umrædd fjárhæðarmörk eru jafnframt 
hófleg í samanburði við t.d. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021. Að öðru leyti vísast til viðbragða 
við fyrri umsögn Samorku og annarra í 5. kafla greinargerðar með frumvarpinu.

IV. Viðbrögð við umsögn Landsvirkjunar

Landsvirkjun gerir athugasemd við að frumvarpið geri ráð fyrir að lögin taki gildi um mitt ár 2023 en 
upplýsingagjöf i ársskýrslum ársins 2024 eigi að ná til reikningsársins 2023. Telur Landsvirkjun að í því felist 
afturvirkni sem standist ekki stjórnarskrá.

Ráðuneytið telur að frumvarpið feli ekki í sér afturvirkni þótt skyldan til að birta upplýsingar í ársskýrslum árið 
2024 varði reikningsárið 2023. Í frumvarpinu er lagt til að lögin öðlist gildi 1. júní 2023.

Jafnframt bendir Landsvirkjun á vöntun á aðlögunartíma vegna upplýsingargjafar skv. frumvarpinu og óskar eftir 
því að veittur verði frestur hvað varðar skyldu íslenskra aðila til upplýsingagjafar og að sektarákvæði komi ekki 
til framkvæmda fyrr en í fyrsta lagi 1. janúar 2025. Vísar Landsvirkjun til þess að slíkur aðlögunarfrestur hafi 
verið veittur innan Evrópusambandsins við gildistöku reglugerðanna þar.

Ráðuneytið ítrekar þann rökstuðning sem finna má í 5. kafla greinargerðar með frumvarpinu. Sá aðlögunartími 
sem var frá gildistöku Taxonomy-reglugerðarinnar innan Evrópusambandsins og þar til tiltekin ákvæði komu til 
framkvæmda, sbr. 2. mgr. 27.gr. reglugerðarinnar, skýrist m.a. af því að á þeim tíma átti enn eftir að útfæra 
tæknileg matsviðmið vegna þeirra umhverfismarkmiða sem kveðið er á um í 9. gr. reglugerðarinnar. Til þess að 
veita mætti sambærilegan aðlögunartíma við innleiðingu reglugerðanna hjá EFTA EES-ríkjum hefði þurft að 
kveða á um slíka aðlögun í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar við upptöku gerðanna í EES-samninginn, 
með hliðsjón af alþjóðlegum skuldbindingum Íslands samkvæmt EES-samningnum. Jafnframt má benda á að drög 
að frumvarpi var birt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda í febrúar 2022 og því hefur markaðsaðilum mátt vera 
ljóst í töluverðan tíma að þeir þyrftu að uppfylla umræddar kröfur fyrr en seinna.

V. Viðbrögð við umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja

Í umsögn sinni gera SFF í fyrsta lagi athugasemd við gildissvið frumvarpsins með vísan til þess að gengið hafi 
verið lengra við innleiðingu á svonefndri NFRD-tilskipun í lög um ársreikninga við skilgreiningu á því hvað teljist 
stór félög og félög tengd almannahagsmunum vegna skyldu til að birta skýrslu yfir ófjárhagsleg atriði. Tilskipunin 
geri ráð fyrir að stór félög hafi 500 eða fleiri starfsmenn en í lögum um ársreikninga er miðað við 250 starfsmenn. 
Vísun til ákvæða ársreikningslaga í 2. tölul. 1. gr. frumvarpsins sé bæði til þess fallin að skapa ruglingshættu, m.a. 
þar sem upplýsingaskylda samkvæmt 3. mgr. 4. gr. SFDR-reglugerðarinnar eigi aðeins við um aðila á 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC1006%2801%29

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022XC1006(01)


ijármálamarkaði með yfir 500 starfsmenn, og geti gert tiltekna mælikvarða ósamanburðarhæfa við önnur ríki 
innan EES.

Ráðuneytið bendir í fyrsta lagi á að samkvæmt gildissviðsákvæði frumvarpsins hefur hugtakið „stór félög“, eins 
og það er skilgreint í lögum um ársreikninga, aðeins þýðingu varðandi 8. gr. Taxonomy-reglugerðarinnar. Sú 
skylda sem kveðið er á um í 3. mgr. 4. gr. SFDR-reglugerðarinnar er ekki háð þeirri skilgreiningu. Samkvæmt 
ákvæðinu er aðilum á fjármálamarkaði með yfir 500 starfsmenn skylt að birta á vefsetri sínu upplýsingar um það 
að hvaða leyti þeir taka tillit til helstu neikvæðu áhrifa fjárfestingarákvarðana á sjálfbærniþætti. Aðilum á 
fjármálamarkaði með færra starfsfólk en 500 er heimilt að birta á vefsetri sínu yfirlýsingu um að þeir taki ekki 
tillit til slíkra áhrifa hafi þeir skýrar ástæður fyrir því að gera það ekki. Í öðru lagi bendir ráðuneytið á að með 
nýlegum breytingum á tilskipun 2013/34/ESB (ársreikningatilskipunin) með tilskipun 2022/2464 (CSRD- 
tilskipunin), sem bíður upptöku í EES-samninginn, falla nú öll stór, meðalstór og lítil félög tengd 
almannahagsmunum undir ófjárhagslega upplýsingagjöf samkvæmt 19. gr. a. tilskipunarinnar. Að mati 
ráðuneytisins eru því hverfandi líkur á að útreikningar á mælikvörðum Taxonomy-reglugerðarinnar verði 
ósamanburðarhæfir fyrir íslensk félög gagnvart öðrum félögum á EES-svæðinu.

Í öðru lagi er í umsögninni óskað eftir að veittur verði aðlögunartími vegna þeirra breytinga sem félög þurfa að 
gera á sínum gögnum, skjölum og stefnum og bera þarf undir aðalfundi á árinu 2024. Jafnframt óska samtökin 
eftir því að gefinn verði aðlögunartími varðandi sektarákvæði laganna á meðan framkvæmd þeirra er í mótun, 
m.a. með vísun í erlendar fyrirmyndir.

Ráðuneytið vísar í viðbrögð við sambærilegri athugasemd í umsögnum Landsvirkjunar og Samorku.

VI. Viðbrögð við umsögn Seðlabanka Íslands
Í umsögn sinni bendir SÍ í fyrsta lagi á að tilefni kunni að vera til að nýta heimild 2. mgr. 17. gr. SFDR- 
reglugerðarinnar og fella vátryggingamiðlara, sem veita ráðgjöf vegna vátryggingatengdra fjárfestingarafurða og 
til verðbréfafyrirtækja sem veita ráðgjöf og hafa færri starfsmenn en þrjá, undir gildissvið frumvarpsins. Vísar SÍ 
til sjónarmiða um samkeppni, jafnræði og vaxandi kröfur um sjálfbærni og aukna neytendavernd. Jafnframt bendir 
SÍ á að sambærileg leið hafi verið farin í öðrum aðildarríkjum.

Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við að nýtt verði heimild 2. mgr. 17. gr. SFDR-reglugerðarinnar, líkt og lagt 
var til í frumvarpsdrögum sem birt voru í Samráðsgátt, telji nefndin það til hagsbóta.

Í öðru lagi telur SÍ að kveða þurfi skýrar á um skilin á milli eftirlitshlutverks SÍ annars vegar og ársreikningaskrár 
hins vegar, þannig að skýrt komi fram að SÍ sé aðeins ætlað að ná til þeirra aðila sem falla undir 1. tölul. 1. gr. 
frumvarpsins og þeirra aðila sem taldir eru upp í b-d. lið 9. tölul. 2. gr. laga um ársreikninga, en ekki til annarra 
aðila sem falla undir 66. gr. d. þeirra laga.

Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við að skýrar verði kveðið á um skilin á milli eftirlitshlutverks SÍ og 
ársreikningaskrár og leggur til að eftirfarandi verði bætt við 1. mgr. 3. gr.: Ársreikningaskrá fer með eftirlit með 
því að aðilar skv. 2. mgr. 1. gr. birti upplýsingar skv. 8. gr. reglugerðar (ESB) 2020/852, sbr. 66. gr. d. og 94. gr. 
laga um ársreikninga, nr. 3/2006.

Loks telur SÍ að koma þurfi fram í 5. gr. frumvarpsins, sem kveður á um sektarheimildir, að þeim sé einungis 
ætlað að ná til aðila sem falla undir 1. tölul. 1. gr. frumvarpsins og leggur til orðalagsbreytingu á 1. málsl. 1. mgr. 
ákvæðsins.

Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við tillögu SÍ að orðalagsbreytingu.

VII. Önnur atriði
Með hliðsjón af þeim breytingum sem lagðar eru til á gildissviðsákvæði frumvarpsins leggur ráðuneytið til að 1. 
tölul. 11. gr., um breytingar á lögum um ársreikninga, falli brott. Ráðuneytið hefur verið í samskiptum við 
menningar- og viðskiptaráðuneytið vegna ákvæðisins og í þeim samskiptum hefur komið fram að óþarfi sé að 
breyta 66. gr. d. laga nr. 3/2006 um ársreikninga með þeim hætti sem lagt var upp með í frumvarpinu, enda leiðir 
skyldan sem þar er kveðið á um af 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins, samkvæmt tillögu ráðuneytisins að breyttu orðalagi.



VIII. Breytingartillögur

Með hliðsjón af framangreindu leggur ráðuneytið til eftirfarandi breytingar á frumvarpi til laga um upplýsingagjöf 
um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar.

Gildissvið
Ráðuneytið leggur til að 1. gr. frumvarpsins verði svohljóðandi:

„Lög þessi gilda um aðila á fjármálamarkaði skv. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 2019/2088 og 
fjármálaráðgjafa skv. 11. tölul. 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 17. gr. sömu reglugerðar. Jafnframt skulu lífeyrissjóðir, 
sem bjóða upp á lágmarkstryggingavernd í skilningi laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða, birta upplýsingar samkvæmt 3.-5. gr. reglugerðar (ESB) 2019/2088.

Þrátt fyrir 1. mgr. gildir 8. gr. reglugerðar (ESB) 2020/852 um fyrirtæki sem falla undir a. og c.-f.-lið 9. tölul. og 
d.-lið 11. tölul. 2. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga, og er skylt að birta skýrslu yfir ófjárhagsleg atriði eða 
samstæðuskýrslu yfir ófjárhagslegar upplýsingar skv. 66. gr. d laga nr. 3/2006 sömu laga.“

Eftirlit
Ráðuneytið leggur til að eftirfarandi málslið verði bætt við 1. mgr. 3. gr.: Ársreikningaskrá fer með eftirlit með 
því að aðilar skv. 2. mgr. 1. gr. birti upplýsingar skv. 8. gr. reglugerðar (ESB) 2020/852, sbr. 66. gr. d. og 94. gr. 
laga um ársreikninga, nr. 3/2006.

Breytingar á öðrum lögum
Ráðuneytið leggur til að 1. tölul. 11. gr. frumvarpsins falli brott.


