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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/2089

23.4.2020

2020/EES/26/17

frá 27. nóvember 2019
um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 að því er varðar viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga,
viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum og upplýsingagjöf um sjálfbærni fyrir viðmiðanir (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr.,
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,
eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1),
í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Hinn 25. september 2015 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna nýjan hnattrænan ramma um sjálfbæra þróun:
Áætlun um sjálfbæra þróun árið 2030 (hér á eftir nefnd „Áætlun 2030“), en kjarni hennar eru markmiðin um sjálfbæra
þróun. Orðsending framkvæmdastjórnarinnar frá 22. nóvember 2016 um næstu skref í átt að sjálfbærri Evrópu í framtíðinni tengir markmiðin um sjálfbæra þróun við stefnuramma Sambandsins til að tryggja að allar aðgerðir Sambandsins
og stefnurammar, bæði innan Sambandsins og hnattrænt, hafi markmiðin um sjálfbæra þróun til hliðsjónar frá upphafi.
Ráðið staðfesti í niðurstöðum sínum frá 20. júní 2017 að Sambandið og aðildarríki þess skuldbyndu sig til að innleiða
Áætlun 2030 að fullu, á samræmdan, ítarlegan, samþættan og skilvirkan hátt og í nánu samstarfi við samstarfsaðila og
aðra hagsmunaaðila.

2)

Parísarsamningurinn sem samþykktur var skv. rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar („Parísarsamningurinn“), sem Sambandið samþykkti 5. október 2016 (3) og sem öðlaðist gildi 4. nóvember 2016, miðar að því að
efla viðbrögð við loftslagsbreytingum með því, m.a., að gera fjármagnsstreymi samhæft við ferli í átt að lítilli losun
gróðurhúsalofttegunda og loftslagsbreytingaþolinni þróun.

3)

Til að ná markmiðum Parísarsamningsins og draga verulega úr áhættu og áhrifum af loftslagsbreytingum er hnattræna
markmiðið að halda hækkun á hnattrænu meðalhitastigi vel undir 2 °C fyrir ofan gildið fyrir iðnvæðingu og að halda
áfram að reyna að takmarka hækkun hitastigs við 1,5 °C yfir gildið fyrir iðnvæðingu.

4)

Milliríkjanefnd um loftslagsbreytingar birti 8. október 2018 sérstaka skýrslu um hnattræna hlýnun um 1,5 °C þar sem
fram kom að takmörkun á hnattrænni hlýnun við 1,5 °C myndi krefjast skjótra, víðtækra og fordæmislausra breytinga á
öllum þáttum samfélagsins og takmörkun á hnattrænni hlýnun við 1,5 °C, í samanburði við 2 °C, gæti samræmst því að
tryggja sjálfbærara og sanngjarnara samfélag.

5)

Sjálfbærni og umbreyting yfir í hringrásarhagkerfi með litla losun kolefnis, betra viðnám gegn loftslagsbreytingum og
betri nýtingu auðlinda sinna er mikilvæg til að tryggja samkeppnishæfni hagkerfis Sambandsins til langs tíma.
Sjálfbærni hefur löngum verið mikilvægur þáttur í verkefnum Sambandsins og sáttmálinn um Evrópusambandið og
sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins endurspegla samfélags- og umhverfisþætti hennar. Það er takmarkaður
tími til stefnu til að umbreyta menningunni innan fjármálageirans í átt að sjálfbærni til að tryggja að hnattræn hækkun
meðalhitastigs verði vel undir 2 °C. Því er nauðsynlegt að nýjar innviðafjárfestingar séu sjálfbærar til langs tíma.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 317, 9.12.2019, bls. 17. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2020 frá
7. febrúar 2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB C 62, 15.2.2019, bls. 103.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 26. mars 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 8. nóvember 2019.
(3) Ákvörðun ráðsins (ESB) 2016/1841 frá 5. október 2016 um gerð, fyrir hönd Evrópusambandsins, Parísarsamningsins sem var samþykktur
samkvæmt rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (Stjtíð. ESB L 282, 19.10.2016, bls. 1).
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6)

Framkvæmdastjórnin birti í orðsendingu sinni 8. mars 2018 aðgerðaáætlun sína um fjármögnun sjálfbærs vaxtar og
hrinti af stað metnaðarfullri og yfirgripsmikilli áætlun um sjálfbæra fjármögnun. Eitt af markmiðunum í þessari aðgerðaáætlun er að endurskipuleggja fjármagnsstreymi í átt að sjálfbærri fjárfestingu til að ná fram sjálfbærum hagvexti fyrir
alla. Mikilvægt er að leggja meiri áherslu á að takmarka áhrif loftslagsbreytinga þar sem hamfarir af völdum óvæntra
veðurskilyrða hafa aukist verulega.

7)

Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1386/2013/ESB (4) kallaði á aukna fjármögnun einkageirans á umhverfis- og
loftslagstengdum útgjöldum, einkum með því að skapa hvata og aðferðir sem hvetja fyrirtæki til að meta umhverfiskostnað starfsemi sinnar og hagnað sem leiðir af notkun umhverfisþjónustu.

8)

Til að ná markmiðunum um sjálfbæra þróun í Sambandinu þarf að færa fjármagnsstreymi yfir í sjálfbærar fjárfestingar.
Mikilvægt er að nýta að fullu möguleika innri markaðarins til að ná fram þessum markmiðum. Í því samhengi er
mikilvægt að fjarlægja hindranir fyrir skilvirka fjármagnsflutninga í sjálfbærar fjárfestingar á innri markaðnum og að
koma í veg fyrir að nýjar hindranir komi fram.

9)

Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 (5) er komið á samræmdum reglum um viðmiðanir í
Sambandinu og gildir hún um mismunandi tegundir viðmiðana. Aukinn fjöldi fjárfesta sækir í fjárfestingaráætlanir sem
miða að lítilli losun kolefnis og nota viðmiðanir fyrir litla kolefnislosun til að meta árangur fjárfestingasafna. Stofnsetning viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum,
á grundvelli aðferðafræði í tengslum við skuldbindingarnar sem mælt er fyrir um í Parísarsamningnum að því er varðar
losun kolefnis, myndi stuðla að auknu gagnsæi og hjálpa til við að koma í veg fyrir grænþvott.

10)

Margskonar vísitölur eru nú flokkaðar saman sem vísitölur fyrir litla kolefnislosun. Þessar vísitölur fyrir litla
kolefnislosun eru notaðar sem viðmiðanir fyrir fjárfestingasöfn og afurðir sem seldar eru yfir landamæri. Gæði og
heilleiki viðmiðana fyrir litla kolefnislosun hefur áhrif á skilvirka starfsemi innri markaðarins að því er varðar
margskonar einstök og sameiginleg fjárfestingasöfn. Margar vísitölur fyrir litla kolefnislosun sem eru notaðar til að
mæla árangur fjárfestingasafna, einkum fyrir aðskilda fjárfestingarreikninga og sjóði um sameiginlega fjárfestingu, eru
gerðar í einu aðildarríki en notaðar af eignastjórum og eignastýringaraðilum í öðrum aðildarríkjum. Þar að auki áhættuverja eignastjórar og eignastýringaraðilar gjarnan áhættu sína vegna kolefnislosunar með því að nota viðmiðanir sem
gerðar eru í öðrum aðildarríkjum.

11)

Mismunandi flokkar vísitalna um litla kolefnislosun með ýmiss konar metnaðarstig hafa komið fram á markaðnum.
Á sama tíma og sumar viðmiðanir miða að því að minnka kolefnisspor staðlaðs fjárfestingasafns miða aðrar að því að
velja aðeins þætti sem stuðla að því að vera innan 2 °C markmiðsins sem sett er fram í Parísarsamningnum. Þrátt fyrir
mismunandi markmið og áætlanir eru margar þessara viðmiðana settar fram sem viðmiðanir fyrir litla kolefnislosun.

12)

Mismunandi nálgun á aðferðafræði viðmiðunar hefur í för með sér sundrun innri markaðarins þar sem það er ekki skýrt
fyrir notendur viðmiðana hvort tiltekin vísitala fyrir litla kolefnislosun sé viðmiðun sem er sniðin að markmiðum
Parísarsamningsins eða aðeins viðmiðun sem miðar að því að minnka kolefnisspor staðlaðs fjárfestingasafns. Til að taka
á mögulegum ólögmætum kröfum stjórnenda um lágkolefniseðli viðmiðunar sinnar eru aðildarríki líkleg til að
samþykkja eigin reglur til að vernda fjárfesta fyrir ruglingi og tvíræðni að því er varðar markmið og umfang metnaðar
sem er grundvöllur mismunandi flokka svokallaðra vísitalna fyrir litla kolefnislosun sem notaðar eru sem viðmiðun fyrir
fjárfestingasöfn með litla kolefnislosun.

13)

Ef ekki er um að ræða samræmdan ramma til að tryggja nákvæmni og heilleika helstu flokka viðmiðana fyrir litla
kolefnislosun sem notaðar eru í einstökum eða sameiginlegum fjárfestingasöfnum er líklegt að mismunur á nálgun
aðildarríkja muni skapa hindranir fyrir snurðulausa starfsemi innri markaðarins.

(4) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1386/2013/ESB frá 20. nóvember 2013 um að koma á fót almennri aðgerðaáætlun Sambandsins á
sviði umhverfismála til ársins 2020 „Gott líf innan marka plánetunnar okkar“ (Stjtíð. ESB L 354, 28.12.2013, bls. 171).
(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 frá 8. júní 2016 um vísitölur sem notaðar eru sem viðmiðanir í fjármálagerningum
og fjárhagslegum samningum eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða og um breytingu á tilskipunum 2008/48/EB og 2014/17/ESB og
reglugerð (ESB) nr. 596/2014 (Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2016, bls.1).
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14)

Til að viðhalda eðlilegri starfsemi innri markaðarins til hagsbóta fyrir fjárfesta, til að bæta frekar starfsemi innri markaðarins og til að tryggja mikla neytenda- og fjárfestavernd er rétt að breyta reglugerð (ESB) 2016/1011 með því að bæta
við regluramma þar sem mælt er fyrir um lágmarkskröfur fyrir viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og
viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum á vettvangi Sambandsins. Hvað það varðar er sérstaklega
mikilvægt að slíkar viðmiðanir skaði ekki verulega önnur umhverfisleg, félagsleg og stjórnunarleg markmið.

15)

Skýr aðgreining á milli viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðana ESB sem eru lagaðar að
Parísarsamningnum og gerð lágmarksstaðla fyrir hverja þessara viðmiðana myndi stuðla að samræmi milli þessara viðmiðana. Viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum ættu að vera í samræmi við markmið Parísarsamningsins á vettvangi vísitölu.

16)

Til að tryggja að merkingarnar „viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga“ og „viðmiðanir ESB sem eru
lagaðar að Parísarsamningnum“ séu áreiðanlegar og auðþekktar fyrir fjárfesta um gervallt Sambandið ættu aðeins
stjórnendur sem uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð að hafa heimild til að nota þessar merkingar
við markaðssetningu á viðmiðunum ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðunum ESB sem eru lagaðar að
Parísarsamningnum í Sambandinu.

17)

Til að hvetja fyrirtæki til að birta raunhæf markmið um minnkun kolefnislosunar ætti stjórnandi viðmiðunar ESB vegna
loftslagstengdra umbreytinga, er hann velur eða vigtar undirliggjandi eignir, að taka tillit til fyrirtækja sem hafa það að
markmiði að draga úr kolefnislosun til samræmis við markmið Parísarsamningsins. Slík markmið ættu að vera opinber
og trúverðug, í skilningi þess að þau ættu að fela í sér raunverulega skuldbindingu um afkolun og ættu að vera nægilega
nákvæm og tæknilega raunhæf.

18)

Notendur viðmiðana búa ekki alltaf yfir nauðsynlegum upplýsingum um að hvaða marki aðferðafræði stjórnenda
viðmiðunar tekur tillit til UFS-þáttanna. Slíkar upplýsingar eru oft dreifðar eða ekki fyrir hendi og gerir það því ekki
kleift að gera skilvirkan samanburð yfir landamæri í tilgangi fjárfestinga. Til að gera markaðsaðilum kleift að taka
upplýsta ákvörðun ætti þess að vera krafist að allir stjórnendur viðmiðana, að undanskildum stjórnendum vaxta- og
gjaldeyrisviðmiðana, birti í viðmiðunum sínum yfirlýsingu um það hvort viðmiðanir þeirra eða fjölskyldur viðmiðana
uppfylli UFS-markmiðin eða ekki og hvort stjórnandi viðmiðunarinnar býður slíkar viðmiðanir eða ekki.

19)

Til að upplýsa fjárfesta um að hvaða marki mikilvægar hlutabréfa- og skuldabréfaviðmiðanir, sem og viðmiðanir ESB
vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum, stuðla að því að
uppfylla markmið Parísarsamningsins, ættu stjórnendur viðmiðananna að birta ítarlegar upplýsingar um það hvort, eða
ekki, og að hvaða marki heildarsamræming við markmiðið um að draga úr kolefnislosun eða það að ná fram markmiðum Parísarsamningsins er tryggð.

20)

Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og stjórnendur viðmiðana ESB sem eru lagaðar að
Parísarsamningnum ættu einnig að birta aðferðafræðina sem þeir nota við útreikning á þeim viðmiðunum. Upplýsingarnar ættu að lýsa með hvaða hætti undirliggjandi eignir voru valdar og vegnar, hvaða eignir voru undanskildar og af
hvaða ástæðu. Til að meta hvernig viðmiðunin leggur sitt af mörkum til umhverfismarkmiða ætti stjórnandi viðmiðunarinnar að birta hvernig kolefnislosun undirliggjandi eigna var mæld, viðkomandi gildi þeirra, þ.m.t. heildarkolefnisspor
viðmiðunarinnar, og tegund og upptök gagnanna sem voru notuð. Til að gera eignastýringaraðilum kleift að velja mest
viðeigandi viðmiðunina fyrir fjárfestingaráætlun sína ættu stjórnendur viðmiðananna að útskýra rökin á bakvið
mæliþættina í aðferðafræði sinni og útskýra hvernig viðmiðunin leggur sitt af mörkum til að uppfylla umhverfismarkmiðin. Upplýsingarnar sem eru birtar ættu einnig að innihalda upplýsingar um tíðni endurskoðunar og ferlið sem
farið er eftir.

21)

Aðferðafræðin fyrir viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum ættu að byggjast á vísindalegum afkolunarferlum eða á heildarsamræmingu við markmið Parísarsamningsins.

22)

Til að tryggja áframhaldandi fylgni við valið markmið um mildun loftslagsbreytinga ættu stjórnendur viðmiðana ESB
vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum að endurskoða
aðferðafræði sína reglulega og upplýsa notendur um gildandi aðferðir við kynningu á verulegum breytingum á þessari
aðferðafræði. Þegar veruleg breyting er kynnt ættu stjórnendur viðmiðana að birta ástæður breytingarinnar og skýra með
hvaða hætti hún sé í samræmi við upphafleg markmið viðmiðunarinnar.

23.4.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 26/661

23)

Viðmiðanir sem hafa ekki undirliggjandi eignir sem hafa áhrif á loftslagsbreytingar, eins og t.d. vaxtaviðmiðanir og
gjaldeyrisviðmiðanir, ættu að vera undanskildar kröfum um að birta í yfirlýsingu sinni um viðmiðun upplýsingar um
hvort, eða ekki, og að hvaða marki heildarsamræming við markmiðið um að draga úr kolefnislosun eða það að ná fram
markmiðum Parísarsamningsins er tryggð. Þar að auki ætti að vera nóg, fyrir hverja viðmiðun eða, eftir atvikum, hverja
fjölskyldu viðmiðana sem ekki hefur markmið að því er varðar kolefnislosun, að setja það skýrt fram í yfirlýsingu um
viðmiðanir að þær hafi ekki slík markmið.

24)

Til að auka gagnsæi og tryggja fullnægjandi samræmingu ætti að framselja framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja
gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins til að tilgreina lágmarksinnihald birtingarskyldunnar sem stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðana ESB sem eru lagaðar að
Parísarsamningnum ættu að falla undir og að tilgreina lágmarkskröfur um samræmingu aðferðafræði viðmiðana ESB
vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum, þ.m.t. aðferðin við
útreikning á kolefnislosun í tengslum við undirliggjandi eignir, að teknu tilliti til aðferða við mælingu umhverfisspors
vöru og mælingu umhverfisspors stofnana eins og það er skilgreint í a- og b-lið 2. liðar tilmæla framkvæmdastjórnarinnar 2013/179/ESB (6) og vinnu hóps tæknisérfræðinga um sjálfbær fjármál (TEG). Einkum er mikilvægt að
framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi opið og opinbert samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur um hverja
þessara framseldu gerða, þ.m.t. við sérfræðinga, og að þetta samráð fari fram í samræmi við meginreglurnar sem mælt er
fyrir um í samstarfssamningi milli stofnana um betri lagasetningu frá 13. apríl 2016 (7). Til að tryggja jafna þátttöku við
undirbúning framseldra gerða fá Evrópuþingið og ráðið í hendur öll skjöl á sama tíma og sérfræðingar aðildarríkja og
hafa sérfræðingar þeirra kerfisbundinn aðgang að fundum sérfræðingahópa framkvæmdastjórnarinnar sem hafa umsjón
með undirbúningi framseldra gerða og fá fundargerðir allra funda hóps tæknisérfræðinga um sjálfbær fjármál.

25)

Með reglugerð (ESB) 2016/1011 er innleitt umbreytingartímabil þar sem veitendur vísitalna sem veita viðmiðanir
30. júní 2016 skulu sækja um leyfi fyrir 1. janúar 2020. Ef gerð mjög mikilvægrar viðmiðunar er hætt gæti það haft áhrif
á heildarvirkni markaðar, fjármálastöðugleika, neytendur, raunhagkerfið og fjármögnun heimila og fyrirtækja í aðildarríkjunum. Ef gerð mikilvægrar viðmiðunar er hætt gæti það einnig haft áhrif á gildi fjárhagslegra samninga eða
fjármálagerninga og gæti haft í för með sér röskun fyrir bæði fjárfesta og neytendur, mögulega með miklum afleiðingum
fyrir fjármálastöðugleika. Ef inntaksgögn í mikilvægar viðmiðanir eru ekki lengur tiltæk gæti það þar að auki grafið
undan lýsandi eðli slíkra viðmiðana og gæti haft neikvæð áhrif á getu slíkra viðmiðana til að endurspegla undirliggjandi
markað eða efnahagslegan veruleika. Því ætti að framlengja hámarkstíma skyldubundinnar stjórnunar mikilvægrar
viðmiðunar og hámarkstíma skyldubundins framlags til slíkra viðmiðana í fimm ár. Verið er að endursníða mikilvægar
viðmiðanir. Skipti frá gildandi mikilvægri viðmiðun yfir í viðeigandi hlutfall sem tekur við krefst umbreytingartímabils
svo unnt sé að ljúka öllum lagalegum og tæknilegum ráðstöfunum sem þörf krefur til að ljúka slíkum skiptum án þess að
valda röskun. Á þessu umbreytingartímabili ætti að birta gildandi mikilvæga viðmiðun samhliða hlutfallinu sem tekur
við. Því er nauðsynlegt að framlengja tímabilið þar sem má birta og nota gildandi, mikilvæga viðmiðun án þess að
stjórnandi hennar hafi sótt um leyfi.

26)

Því ætti að breyta reglugerð (ESB) 2016/1011 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Breytingar á Reglugerð (ESB) 2016/1011
Reglugerð (ESB) 2016/1011 er breytt sem hér segir:
1)

Eftirfarandi liðir bætast við í 1. mgr. 3. gr.:
„23a)

„Viðmiðun ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga“: viðmiðun sem er merkt sem viðmiðun ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og uppfyllir eftirfarandi kröfur:

(6) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2013/179/ESB frá 9. apríl 2013 um notkun sameiginlegra aðferða til að meta og tilkynna um
vistvænleika vara og stofnana (Stjtíð. ESB L 124, 4.5.2013, bls. 1).
(7) Stjtíð. ESB L 123, 12.5. 2016, bls. 1.
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a) undirliggjandi eignir hennar eru valdar, vegnar eða undanskildar, að því er varðar ii. lið b-liðar 1. liðar
þessarar málsgreinar og 19. gr. b, þannig að viðmiðunareignasafnið sem af því leiðir er í afkolunarferli, og
b) er sett saman í samræmi við lágmarkskröfurnar sem mælt er fyrir um í framseldum gerðum sem um getur í
2. mgr. 19. gr. a,
23b)

„viðmiðun ESB sem er löguð að Parísarsamningnum“: viðmiðun sem er merkt sem viðmiðun ESB sem er löguð
að Parísarsamningnum og uppfyllir eftirfarandi kröfur:
a) undirliggjandi eignir hennar séu valdar, vegnar eða undanskildar, að því er varðar ii. lið b-liðar 1. liðar
þessarar málsgreinar og framselda gerð sem um getur í 19. gr. c, þannig að kolefnislosun viðmiðunareignasafnsins sé í samræmi við markmið Parísarsamningsins sem samþykktur er skv. rammasamningi Sameinuðu
þjóðanna um loftslagsbreytingar, sem Sambandið samþykkti 5. október 2016 (*) („Parísarsamningurinn“),
b) sé sett saman í samræmi við lágmarkskröfurnar sem mælt er fyrir um í framseldum gerðum sem um getur í
2. mgr. 19. gr. a, og
c) starfsemin sem varðar undirliggjandi eignir hennar skaði ekki verulega önnur umhverfisleg, félagsleg og
stjórnunarleg (UFS) markmið,

23c)

„afkolunarferill“: mælanlegur, vísindalegur og tímabundinn ferill í átt að samræmingu við markmið Parísarsamningsins með því að draga úr kolefnislosun í umfangi 1, 2 og 3 eins og um getur í e-lið 1. liðar III. viðauka.

(*) Ákvörðun ráðsins (ESB) 2016/1841 frá 5. október 2016 um gerð, fyrir hönd Evrópusambandsins, Parísarsamningsins
sem var samþykktur samkvæmt rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (Stjtíð. ESB L 282,
19.10.2016, bls. 1).“,
2)

Ákvæðum 13. gr. er breytt sem hér segir:
a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:
i.

Eftirfarandi liður bætist við:
„d) útskýring á því hvernig lykilþættir aðferðafræðinnar sem mælt er fyrir um í a-lið endurspegla UFS-þættina
fyrir hverja viðmiðun eða fjölskyldu viðmiðana, að undanskildum vaxtaviðmiðunum og gjaldeyrisviðmiðunum.“,

ii. Eftirfarandi undirgrein bætist við:
„Stjórnendur viðmiðana skulu uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í d-lið fyrstu undirgreinar eigi síðar en 30.
apríl 2020.“,
b) Eftirfarandi málsgrein bætist við:
„2a. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 49. gr. til að bæta við
þessa reglugerð með því að mæla fyrir um lágmarksinnihald útskýringarinnar sem um getur í d-lið fyrstu undirgreinar
1. mgr. þessarar greinar, sem og staðlað snið sem skal nota.“,
3)

Bæta skal eftirfarandi kafla við III. bálk:
„3. KAFLI A

Viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum
„19. gr. a
Viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum
1. Kröfurnar sem mælt er fyrir um í III. viðauka gilda um gerð og framlag í viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra
umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum, til viðbótar við kröfurnar í II., III. og IV. bálki.
2. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 49. gr., til að bæta við þessa
reglugerð með því að mæla fyrir um lágmarkskröfur til viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðana
ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum til að tilgreina:
a) forsendur fyrir vali á undirliggjandi eignum, þ.m.t., eftir atvikum, allar forsendur til að undanskilja eignir,
b) forsendur og aðferð við vigtun á undirliggjandi eignum viðmiðunar,
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c) ákvörðun á afkolunarferli fyrir viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga.
3. Stjórnendur viðmiðana sem gera viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga eða viðmiðanir ESB sem eru
lagaðar að Parísarsamningnum skulu fara að þessari reglugerð eigi síðar en 30. apríl 2020.
19. gr. b
Kröfur varðandi viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga
Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga skulu velja, vega eða undanskilja undirliggjandi eignir
sem gefnar eru út af fyrirtækjum sem fylgja afkolunarferli eigi síðar en 31. desember 2022, í samræmi við eftirfarandi
kröfur:
i.

fyrirtækin birta mælanleg markmið um að minnka kolefnislosun sem fyrirhugað er að ná innan tiltekinna tímaramma,

ii.

fyrirtækin birta samdrátt í kolefnislosun sem er sundurliðaður niður á stig viðeigandi dótturfélaga,

iii. fyrirtækin birta árlega upplýsingar um framvindu í átt að þessum markmiðum,
iv. starfsemin sem varðar undirliggjandi eignir skaðar ekki verulega önnur UFS-markmið.
19. gr. c
Undanþágur fyrir viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum
1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framselda gerð, í samræmi við 49. gr., til að bæta við þessa
reglugerð með því að tilgreina, að því er varðar viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum, geirana sem skal
undanskilja þar sem þeir hafa ekki mælanleg markmið um minnkun kolefnislosunar með tilteknum tímafrestum sem eru í
samræmi við markmið Parísarsamningsins. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja þá framseldu gerð eigi síðar en
1. janúar 2021 og uppfæra hana á þriggja ára fresti.
2. Við gerð framseldu gerðarinnar sem um getur í 1. mgr. skal framkvæmdastjórnin taka tillit til vinnu hóps tæknisérfræðinga.
19. gr. d
Viðleitni til að leggja fram viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga
Stjórnendur sem eru staðsettir í Sambandinu og sem leggja fram mikilvægar viðmiðanir sem ákvarðaðar eru á grundvelli
virðis einnar eða fleiri undirliggjandi eigna eða verða skulu leitast við að leggja fram eina eða fleiri viðmiðanir ESB vegna
loftslagstengdra umbreytinga eigi síðar en 1. janúar 2022.“,
4)

Í stað þriðju undirgreinar 3. mgr. 21. gr. kemur eftirfarandi:
„Lögbæra yfirvaldið skal, fyrir lok þess tímabils, endurskoða ákvörðun sína um að þvinga stjórnandann til að halda áfram
að birta viðmiðunina. Lögbæra yfirvaldið getur, ef nauðsyn krefur, framlengt tímabilið um viðeigandi tíma, sem er ekki
lengri en 12 mánuðir. Hámarkstími skyldubundinnar stjórnunar skal ekki vera lengri en fimm ár.“,

5)

Ákvæðum 23. gr. er breytt sem hér segir:
a) Í stað annarrar undirgreinar 6. mgr. kemur eftirfarandi:
„Hámarkstími skyldubundins framlags skv. a- og b-lið fyrstu undirgreinar skal ekki vera lengri en fimm ár.“,
b) Í stað 10. mgr. kemur eftirfarandi:
„10. Ef hætta á gerð mjög mikilvægrar viðmiðunar skal hver og einn aðili undir eftirliti sem leggur fram inntaksgögn
til þeirrar viðmiðunar halda áfram að leggja fram inntaksgögn í þann tíma sem lögbært yfirvald ákvarðar, þó ekki
lengur en fimm ára hámarkstímabilið sem mælt er fyrir um í annarri undirgrein 6. mgr.“,

6)

Eftirfarandi málsgreinar bætast við í 27. gr.:
„2a. Yfirlýsing um viðmiðun skal, eigi síðar en 30. apríl 2020, fyrir hverja kröfu sem um getur í 2. mgr., innihalda útskýringu á því hvernig UFS-þættirnir endurspeglast í hverri viðmiðun eða fjölskyldu viðmiðana sem lagðar eru fram og
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birtar. Fyrir þær viðmiðanir eða fjölskyldur viðmiðana sem hafa ekki UFS-markmið skal það vera fullnægjandi fyrir
stjórnendur viðmiðanna að setja skýrt fram í yfirlýsingu um viðmiðun að þeir hafa ekki slík markmið.
Ef ekki er boðið upp á viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga eða viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að
Parísarsamningnum í safni viðkomandi stjórnanda viðmiðunar, eða einstakur stjórnandi viðmiðunar hefur engar viðmiðanir með UFS-markmið eða sem tekur tillit til UFS-þátta, skal taka það fram í yfirlýsingu um viðmiðun fyrir allar viðmiðanir
sem sá stjórnandi leggur fram. Að því er varðar mikilvægar hlutabréfa- og skuldabréfaviðmiðanir og viðmiðanir ESB
vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum skulu stjórnendur
viðmiðana birta í yfirlýsingum sínum um viðmiðanir upplýsingar um það hvort, eða ekki, og að hvaða marki heildarsamræming við markmiðið um að draga úr kolefnislosun eða það að ná fram markmiðum Parísarsamningsins er tryggð í
samræmi við reglur um birtingu upplýsinga um fjármálaafurðir í 3. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2019/2088 (*).
Stjórnendur viðmiðana skulu, eigi síðar en 31. desember 2021, fyrir hverja viðmiðun eða, eftir atvikum, fjölskyldu viðmiðana, að undanskildum vaxtaviðmiðunum og gjaldeyrisviðmiðunum, setja í yfirlýsingu sína um viðmiðanir útskýringu
á því hvernig aðferðafræði þeirra samræmist markmiðinu um að draga úr kolefnislosun eða nær markmiðum Parísarsamningsins.
2b. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 49. gr. til að bæta við þessa
reglugerð með því að tilgreina nánar upplýsingarnar sem skal setja fram í yfirlýsingu um viðmiðun skv. 2. mgr. a í þessari
grein, sem og staðalsniðmátið sem skal nota til að vísa í UFS-þætti til að gera markaðsaðilum kleift að taka vel upplýstar
ákvarðanir og til að tryggja tæknilegan gerleika þess að uppfylla þá málsgrein.

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2088 frá 27. nóvember 2019 um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á
sviði fjármálaþjónustu (Stjtíð. ESB L 317, 9.12.2019, bls. 1).“,
7)

Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 42. gr. kemur eftirfarandi:
„1. Án þess að hafa áhrif á eftirlitsheimildir lögbærra yfirvalda skv. 41. gr. og rétt aðildarríkja til að kveða á um og beita
refsiviðurlögum, skulu aðildarríki, í samræmi við landslög, kveða á um að lögbær yfirvöld hafi vald til að beita viðeigandi
stjórnsýsluviðurlögum og öðrum stjórnsýsluráðstöfunum, a.m.k. í tengslum við eftirfarandi brot:
a) öll brot á ákvæðum 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 19. (a, b og c), 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.
eða 34. gr. þegar þær gilda, og
b) skort á samstarfsvilja eða að neita að hlýða í tengslum við rannsókn eða skoðun eða beiðni sem fellur undir 41. gr.“,

8)

Í stað 49. gr. kemur eftirfarandi:
„49. gr.
Beiting framsalsins
1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir að uppfylltum þeim skilyrðum sem mælt er
fyrir um í þessari grein.
2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 3. gr. (2. mgr.), 13. gr.
(2. mgr. a), 19. gr. a (2. mgr.), 19. gr. c (1. mgr.), 20. gr. (6. mgr.), 24. gr. (2. mgr.), 27. gr. (2. mgr. b), 33. gr. (7. mgr.),
51. gr. (6. mgr.) og 54. gr. (3. mgr.) í 5 ár frá 10. desember 2019. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu, að því er
varðar framsal valds, eigi síðar en 11. mars 2024. Framsal valds skal framlengt með þegjandi samkomulagi um jafnlangan
tíma nema Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils.
3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla framsal valds sem um getur í 3. gr. (2. mgr.), 13. gr.
(2. mgr. a), 19. gr. a (2. mgr.), 19. gr. c (1. mgr.), 20. gr. (6. mgr.), 24. gr. (2. mgr.), 27. gr. (2. mgr. b), 33. gr. (7. mgr.),
51. gr. (6. mgr.) og 54. gr. (3. mgr.). Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endi á það framsal valds sem tilgreint er í
þeirri ákvörðun. Hún öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, eða síðar, eftir því
sem tilgreint er í ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi neinna framseldra gerða sem þegar eru í gildi.
4. Áður en framseld gerð er samþykkt skal framkvæmdastjórnin hafa samráð við sérfræðinga sem hvert aðildarríki
hefur tilnefnt í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfssamningi milli stofnana um betri lagasetningu frá 13. apríl 2016.
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5. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og
ráðinu.
6. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 3. gr. (2. mgr.), 13. gr. (2. mgr. a), 19. gr. a (2. mgr.), 19. gr. c (1. mgr.), 20. gr.
(6. mgr.), 24. gr. (2. mgr.), 27. gr. (2. mgr. b), 33. gr. (7. mgr.), 51. gr. (6. mgr.) eða 54. gr. (3. mgr.), skal því aðeins öðlast
gildi að Evrópuþingið eða ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan þriggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til
Evrópuþingsins og ráðsins eða ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er
liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. Þessi frestur skal framlengdur um þrjá mánuði að frumkvæði
Evrópuþingsins eða ráðsins.“,
9)

Ákvæðum 51. gr. er breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi málsgreinar bætast við:
„4a. Framleiðandi vísitölu getur haldið áfram að gera gildandi viðmiðun sem hefur verið viðurkennd sem mjög
mikilvæg viðmiðun í framkvæmdargerð sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt í samræmi við 20. gr. til
31. desember 2021 eða, ef framleiðandi vísitölunnar leggur fram umsókn um leyfi í samræmi við 1. mgr., nema og þar
til synjað er um slíkt leyfi.
4b. Nota má gildandi viðmiðun sem hefur verið viðurkennd sem mjög mikilvæg viðmiðun í framkvæmdargerð sem
framkvæmdastjórnin hefur samþykkt í samræmi við 20. gr. fyrir gildandi og nýja fjármálagerninga, fjárhagslega
samninga, eða til að meta árangur fjárfestingarsjóðs til 31. desember 2021 eða, ef framleiðandi vísitölunnar leggur
fram umsókn um leyfi í samræmi við 1. mgr., nema og þar til synjað er um slíkt leyfi.“,
b) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi:
„5. Nema framkvæmdastjórnin hafi samþykkt jafngildisákvörðun eins og um getur í 2. eða 3. mgr. 30. gr. eða að
stjórnandi hafi hlotið viðurkenningu skv. 32. gr., eða viðmiðun hefur verið samþykkt skv. 33. gr., skal aðeins leyfa
einingum undir eftirliti að nota viðmiðun í Sambandinu, sem gerð er af stjórnanda í þriðja landi, ef viðmiðunin er nú
þegar notuð í Sambandinu sem tilvísun fyrir fjármálagerninga, fjárhagslega samninga eða til að mæla árangur
fjárfestingarsjóðs að því er varðar fjármálagerninga, fjárhagslega samninga eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóðs
sem vísar nú þegar í viðmiðunina í Sambandinu 31. desember 2021 eða sem bæta við tilvísun í slíka viðmiðun fyrir
31. desember 2021.“,

10) Eftirfarandi málsgreinar bætast við í 54. gr.:
„4. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 31. desember 2022, endurskoða lágmarksstaðla fyrir viðmiðanir ESB vegna
loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum til að tryggja að val á undirliggjandi eignum sé í samhengi við umhverfislega sjálfbærar fjárfestingar eins og það er skilgreint í ramma sem gildir í öllu
Sambandinu.
5. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 31. desember 2022, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um áhrif
þessarar reglugerðar og fýsileika „UFS-viðmiðunar“, með tilliti til síbreytilegrar þróunar vísa um sjálfbærni og aðferðanna
sem notaðar eru til að mæla þá. Skýrslunni skal fylgja tillaga að nýrri löggjöf, ef við á.
6. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 1. apríl 2020, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um áhrif þessarar
reglugerðar á rekstur viðmiðana þriðja lands í Sambandinu, þ.m.t. um aðgengi stjórnenda viðmiðana þriðja lands að
samþykki, viðurkenningu eða jafngildi og um mögulega annmarka gildandi ramma. Í þeirri skýrslu skal greina afleiðingar
af beitingu 4. mgr. a, 4. mgr. b og 4. mgr. c í 51. gr. fyrir Sambandið og stjórnendur viðmiðana í þriðju löndum, þ.m.t. að
því er varðar jöfn samkeppnisskilyrði. Í þeirri skýrslu skal einkum leggja mat á hvort þörf sé á að breyta þessari reglugerð
og henni skal fylgja tillaga að nýrri löggjöf, ef við á.“,
11) Viðaukunum er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Hún er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Strassborg 27. nóvember 2019.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

D. M. SASSOLI

T. TUPPURAINEN

forseti.

forseti.
_____

23.4.2020
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VIÐAUKI

Eftirfarandi viðauki bætist við:
„III. VIÐAUKI

Viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum
Aðferðafræði varðandi viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga
1) Stjórnandi viðmiðunar ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga skal formgera, skjalfesta og birta hverja þá aðferðafræði
sem notuð er við útreikning á viðmiðuninni, með því að veita eftirfarandi upplýsingar, um leið og trúnaður er tryggður og
verndun trúnaðarupplýsinga um sérþekkingu og viðskiptaupplýsingar (viðskiptaleyndarmál) eins og það er skilgreint í
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/943 er tryggð (*)
a) listi yfir helstu efnisþætti viðmiðunarinnar,
b) allar forsendur og aðferðir, þ.m.t. val- og vægisstuðlar, mælistikur og staðgengilsgögn sem beitt er í aðferðafræði
viðmiðunar,
c) forsendurnar sem notaðar eru til að undanskilja eignir eða fyrirtæki sem hafa stig kolefnisspors eða stig jarðefnaeldsneytisforða sem er ekki í samræmi við viðmiðunina,
d) forsendur fyrir ákvörðun á afkolunarferlinum,
e) tegund og upptök gagna sem notuð eru til að ákvarða afkolunarferilinn fyrir:
i.

losun kolefnis í umfangi 1, þ.e. losun frá upptökum sem eru undir stjórn fyrirtækisins sem gefur út undirliggjandi
eignir,

ii.

losun kolefnis í umfangi 2, þ.e. losun frá neyslu keypts rafmagns, gufu eða annarrar uppsprettu orku sem framleidd
er á stigi sem er framar í keðjunni en fyrirtækið sem gefur út undirliggjandi eignir,

iii. losun kolefnis í umfangi 3, þ.e. öll óbein losun sem fellur ekki undir i. og ii. lið, sem verður til í virðiskeðju
fyrirtækisins sem gefur út skýrsluna, þ.m.t. bæði framar og aftar í keðjunni, einkum að því er varðar geira sem hafa
mikil áhrif á loftslagsbreytingar og mildun þeirra,
iv. hvort gögnin byggjast á aðferðum varðandi umhverfisspor afurðar og skipulagsheildar, eins og þeim er lýst í a- og
b-lið 2. liðar tilmæla framkvæmdastjórnarinnar 2013/179/ESB eða á alþjóðlegum stöðlum eins og stöðlum
vinnuhóps ráðgjafarnefndarinnar um fjármálastöðugleika um birtingu fjárhagslegra upplýsinga í tengslum við
loftslagsmál,
f)

heildarkolefnislosun vísitölusafnsins.

Ef móðurvísitala er notuð til að mynda viðmiðun ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga skal birta frávikið milli
viðmiðunar ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og móðurvísitölunnar.
Ef móðurvísitala er notuð til að mynda viðmiðun ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga skal birta hlutfallið milli
markaðsvirðis verðbréfa sem eru í viðmiðun ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og markaðsvirði verðbréfa sem eru í
móðurvísitölunni.
Aðferðafræði fyrir viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum
2) Til viðbótar við a-, b- og c-lið 1. liðar skal stjórnandi viðmiðunar ESB sem eru löguð að Parísarsamningnum tilgreina
reikniregluna eða útreikninginn sem er beitt til að ákvarða hvort losun sé í samræmi við markmið Parísarsamningsins, á
sama tíma og trúnaður og verndun trúnaðarupplýsinga um sérþekkingu og viðskiptaupplýsingar (viðskiptaleyndarmál) er
tryggð eins og það er skilgreint í tilskipun (ESB) 2016/943.
Breytingar á aðferðafræðinni
3) Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum
skulu samþykkja verklagsreglur til að innleiða breytingar á aðferðafræði sinni. Þeir skulu birta þessar verklagsreglur
opinberlega og birta allar fyrirhugaðar breytingar á aðferðafræði sinni og rök fyrir þessum breytingum. Þessar
verklagsreglur skulu vera í samræmi við meginmarkmiðið um að útreikningur á viðmiðun sé í samræmi við liði 23a og 23b
í 1. mgr. 3. gr. Slíkar verklagsreglur skulu kveða á um:
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a) fyrirframtilkynningu innan skýrra tímamarka sem veitir notendum viðmiðana fullnægjandi tækifæri til að greina og
gera athugasemdir við áhrif slíkra fyrirhugaðra breytinga, með hliðsjón af útreikningi stjórnandans á heildaraðstæðum,
b) möguleika fyrir notendur viðmiðana að gera athugasemdir við þessar breytingar og fyrir stjórnendur til að bregðast við
þessum athugasemdum og gera þessar athugasemdir aðgengilegar að loknu samráðstímabili, nema ef sá sem gerir
athugasemdina hefur óskað eftir trúnaði.
4) Stjórnendur viðmiðana ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga og viðmiðana ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum
skulu a.m.k. árlega athuga aðferðafræði sína til að tryggja að viðmiðanirnar endurspegli áreiðanlega markmiðin sem sett eru
fram og hafa verklagsreglur til að taka álit allra viðeigandi notenda með í reikninginn.“
(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/943 frá 8. júní 2016 um verndun trúnaðarupplýsinga um sérþekkingu og
viðskiptaupplýsinga (viðskiptaleyndarmál) gegn ólögmætri öflun, notkun og birtingu þeirra (Stjtíð. ESB L 157, 15.6.2016,
bls. 1).
__________

