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Taxonomin en hörnsten för andra åtgärder

Taxonomy
1

Standards and labels2

Incorporating 

sustainability in

financial advice

4

Developing 

sustainability 

benchmarks5

Sustainability in

prudential requirements
8

Strengthening 

sustainability 

disclosures by corporates
9

Develop an EU classification system for 

environmentally sustainable economic 

activities

Develop EU standards (such as EU Green 

Bond Standard) and labels for sustainable 

financial products (via Ecolabel) to protect 

integrity and trust of sustainable finance 

market 

Amend MiFID II and IDD delegated acts to 

ensure that sustainability preferences are 

taken into account in the suitability 

assessment.

Develop climate benchmarks and ESG 

disclosures for benchmarks

Explore the feasibility of reflecting 

sustainability in prudential rules (where 

justified from a risk perspective) 

Enhance climate and sustainability-related 

information provided by corporations

Fostering investment 

in sustainable projects
3

Exploring measures to improve the efficiency 

and impact of instruments aiming at 

investment support. Mapping on investment 

gaps and financing.

Fostering sustainable

corporate governance & 

promoting long-termism

10

Collect evidence of undue short-term 

pressures from capital markets on 

corporations and consider steps for 

promoting corporate governance that is more 

conducive to sustainable investments.

Disclosures by 

financial market 

participants
7

Enhance transparency to end-investors on 

how financial market participants consider 

sustainability

Sustainability in

research and ratings
6

Explore how credit rating agencies could 

more explicitly integrate sustainability in to 

their assessments. Study on sustainability 

ratings and research and exploring possible 

measures to encourage their uptake.

The Action Plan 2018 stretches across the whole investment chain

TEG

TEG

TEG

TEG



EU och medlemsländer

• Åtgärder/program som omfattar miljömässigt hållbara finansprodukter 

Finansiella produkter- helt/delvis miljömässigt hållbara 

• Ange del av produkten investerad i taxonomiförenlig verksamhet

Företag som omfattas av NFRD 

• Ange del av verksamhet som är taxonomiförenlig (omsättning, capex, 
opex)

För vem är taxonomin obligatorisk?
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En taxonomiförenlig verksamhet ska…

Väsentligt bidra till minst ett av sex 
miljömål

Inte avsevärt skada  något  annat 
miljömål

Uppfylla sociala och styrningsmässiga
minimikrav, ILO, OECD, FN

Uppfylla tekniska granskningskriterier
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Begränsningar av 

klimatförändringar

na

Anpassning till 

klimatförändringar

na 

Hållbar användning 

och skydd av vatten 

och marina resurser

1. Övergång till en 

cirkulär ekonomi, 

2. Förebyggande 

och kontroll av 

föroreningar

3. Skydd av 

biologisk 

mångfald och 

sunda ekosystem 

och återställande 

av skadade 

ekosystem

1.Begränsning av 

klimatförändringar

2.Anpassning till 

klimatförändringar 

3.Hållbar 

användning och 

skydd av vatten och 

marina resurser

4.Övergång till en 

cirkulär ekonomi

5.Förebyggande och 

kontroll av 

föroreningar

6.Skydd och 

återställande av  

biologisk mångfald 

och ekosystem

6 miljömål



Redan gröna verksamheter

• I sig själva bidrar väsentligt till miljömål

Omställningsverksamhet (art 10.2)

• Bäst i klassen med trovärdig utsläppsminskningsbana

Möjliggörande verksamheter (art 16)

• Nödvändiga för andra verksamheter att bidra väsentligt till mål

• Villkor: inga inlåsningseffekter, positiv påverkan utifrån livscykelperspektiv 

Tre kategorier av taxonomiförenliga verksamheter
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Finansinspektionen tillsyn över informationskrav

• Inte explicit men tydliggörs enligt referens i art 21

• Kompletterar förordning om hållbarhetsrelaterade  upplysningar via 
sektorslagstiftning

• Ska utarbeta lämplig påföljd om transparenskrav inte efterlevs

Löpande uppföljning 

• Två år efter ikraftträdande och därefter vart tredje år, bl.a. revidering 
av tekniska urvalskriterier, nationell efterlevnad och tillsyn

• 31 december 2021, möjlig utveckling av taxonomins omfattning till 
fler verksamheter och tex sociala mål

Tillsyn och uppföljning av taxonomin
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Plattformen ska råda KOM om taxonomins utveckling-

artikel 20 i taxonomiförordningen
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Plenar

Technical 
Working 
Group

Negative 
and low-
impact

activities

Data and
usability

Social 
taxonomy

Råd om utvecklingen av 
tekniska granskningskriterier

Råd om översyn av 
taxonomiförordning

Övervaka och rapportera
kapitalflöden

Råd om policyutveckling https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_a

nd_finance/documents/eu-platform-on-sustainable-finance-members_en.pdf



Implementeringen av taxonomin-

påverkansmöjligheter och svenska prioriteringar

2020 

• Delegerade akter (DA) för klimatmålen antas senast 31 dec 
2020. 

• KOM förslag början av nov följt av 4 veckors konsultation 

2021

• JRC rapport om kärnkraft granskas av kommittéer  

• DA för art 8 antas senast 1 juni 2021- ESA call for advice

• DA för miljömål utom klimat antas senast 31 dec 2021

2022
• DA för klimatmålen ska tillämpas från 1 jan 2022

2023
• DA för miljömål utom klimat ska tillämpas från 1 jan 2023
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Runt hörnet…

• Ny strategi för hållbar finansiering 

Q4 2020

• Grön obligationsstandard Q2 2021

• Översyn NFRD Q2 2021
• Svenska preliminära ståndpunkter 

förankrade i Riksdagens civilutskott.

• Hållbar bolagsstyrning Q2 2021
• Konsultation 26 oktober- 8 feb 2021
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Tack 

Plattform i KOM register: 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm
?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3731&NewSea
rch=1&NewSearch=1

Konsultation Corporate responsibility

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-
governance

Protokoll Civilutskottet, NFRD

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/utskottens-protokoll/protokoll-
utskottssammantrade-20192041_H7A1CU41p

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/utskottens-protokoll/protokoll-
utskottssammantrade-20192042_H7A1CU42p

Finansdepartementet 10

Åsa Knudsen Sterte

Asa.sterte@regeringskansliet.se

072- 553 23 37

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3731&NewSearch=1&NewSearch=1
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/utskottens-protokoll/protokoll-utskottssammantrade-20192041_H7A1CU41p
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/utskottens-protokoll/protokoll-utskottssammantrade-20192042_H7A1CU42p

