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Dokumenter 

Tekniske screeningrapporter, Taksonomiforordning og Delegert 
rettsakt
• To tekniske screening rapporter juni 2019 og mars 2020
• Taksonomiforordning 2020/852 vedtatt 18 juni 2020 – på høring i 

Norge
• 6 mål lovregulert i Taksonomirapporten
• Delegerte rettsakter vil bli vedtatt med hjemmel i denne 

Taksonomiforordningen
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Taksonomiforordningen (2020/852) har tre 
hovedpunkter 

1. Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål.

a) Begrensning av klimaendringer

b) Klimatilpasning

c) Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann-
og havressurser

d) Omstilling til en sirkulærøkonomi

e) Forebygging og bekjempelse av 
forurensing

f) Beskyttelse og gjenopprettelse av 
biologisk mangfold og økosystemer

2. Ikke vil være til vesentlig skade for noen av de andre miljømålene

3. Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter – EU arbeider 
med å videreutvikle en sosial taksonomi

Oslo, 13. April 20213
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Prosessen videre

• Denne delegerte rettsakten har sin rettslige hjemmel i artiklene 10(3) og

11(3) i Taksonomi forordningen –nærmere bestemt til begrensning av

klimaendringer (climate change mitigation) og klimatilpasninger (climate 

change adaptation)

• I henhold til artiklene 10(6) and 11(6) av Taksonomi fororodningen skal

denne delegerte rettsakten bli vedtatt innen 31 desember 2020 med 

ikrafttredelse 1 januar 2022

Oslo, d. MMMM4
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Artikkel 290 i TFEU

Oslo, d. MMMM5
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Artikkel 23 i Taksonomi Forordning

Oslo, d. MMMM6

Article 23

Exercise of the delegation

1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.

2. The power to adopt delegated acts referred to in Articles 8(4), 10(3), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2) and 15(2)

shall be conferred on the Commission for an indeterminate period from 12 July 2020.

3. The delegations of powers referred to in Articles 8(4), 10(3), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2) and 15(2) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council.

A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision

in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.

4. The Commission shall gather all necessary expertise, prior to the adoption and during the development of delegated acts, including through the consultation of the experts of the

Member State Expert Group on Sustainable Finance referred to in Article 24. Before adopting a delegated act, the Commission shall act in accordance

with the principles and procedures laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.

5. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.

6. A delegated act adopted pursuant to Article 8(4), 10(3), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2) or 15(2) shall enter into force only if

no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of four months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of

that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the

Council.
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Revidert Delegated Act

To store endringer:

• Nytt teknisk screening kriterie hvor
Run-of-river hydropower får unntak

• Nye DNSH-kriteriene henviser
direkte til artikler i vanndirektivet, 
men stiller fortsatt konkrete krav

Oslo, 13. April 20217
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Oppdatering på DA om klimamål 1 & 2

• DA vedtatt av Kommisjonen 4.juni 2021. Parlamentet og Rådet har 4(+2) 
måneder til å gjennomgå og ytre veto hvis ønskelig. 

• ENVI komitéen i EU-parlament diskutert å legge ned veto før DA når plenum. 
Støtte fra noen nordiske MEPer.

• Relevante komité kan avvise en DA inntil 10 dager før den når plenum. (Regel 111, tittel 
3 i Parlaments regler for framgangsmåte)

• Stort press på Kommisjonen fra 90 NGOer for å legge ned veto. Argumentet er 
at endringer som kommer i Fit-for-55 pakken vil ha en effekt på definisjonen til 
noen av de DNSH kriteriene (eg. definisjon av biomasse i REDII)

8
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Hva står i Artikkel 8?

9
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Formålet med artikkel 8

• Rapporteringskravene som legger til rette for EUs taksonomi

• Økt transparens i markedet

• Bidra til å forhindre grønnvasking ved å gi informasjon til investorer om 
selskapenes miljøprestasjoner 

• Legge til rette for større åpenhet om selskapenes miljøprestasjoner

Oslo, d. MMMM10
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Draft DA – 7. mai
Våre innspill til FinDep den 19. mai
• Lov om opplysning om bærekraft må samsvare med europeiske definisjoner og 

lovverk
• Hvem? Hvordan? Hvor mye? Når? Myndigheter må klargjøre dette så tidlig som mulig
• Viktig å få klarhet, slik at medlemmene kan forberede nye krav, datainnsamling og 

rutiner

Eurelectrics hovedinnspill til Kommisjonen før 2. juni
• Gradvis gjennomføring
• Fleksible krav til ulike selskap
• Rapporteringskravene må ikke være for detaljerte der det gir begrenset merverdi, unødvendig kompleksitet 

og unødvendige rapporteringskostnader
• Samsvar med annet europeisk rapporteringsregelverk og globale standarder
• Mer veiledning om nøkkelindikatorer og metodikken til bransjen (Turnover, Capex og Opex)

Forventet vedtatt i midten av juni, deretter har Rådet og Parlamentet 4 måneder (+2) til å gjennomgå 
DA.

Oslo, d. MMMM11
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Den 21.april lanserte Kommisjonen

• Siste utkast av den delegerte rettsakten for miljømålene om 
klimaendringer (1) og klimatilpasning (2)

• Atomkraft, landbruk og gass får muligens egen delegert rettsakt

• Nytt lovforslag kalt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD),

• Reviderer Non-Financial Reporting Directive(NFRD) og krever bl.a. at alle børsnoterte 
selskaper blir omfattet og må rapportere

• European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) utvikler en rapporteringsstandard

• Høring på lovforslaget utsatt fra sommeren til høsten

12
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Hva kommer i løpet av sommeren?

• Sosial taksonomi og grønn obligasjonsstandard ventet før 
sommerferien (august)

• Renewed sustainable finance strategy ventet å bli vedtatt av 
Kommisjonen til sommeren. Rykter har anslått 6.juli som mulig dato.

• Delegert forordning for atomkraft, gass og landbruk?

• De fire neste miljømålene

• Brun taksonomi 

13
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Birgitte Jourdan–Andersen

Head of Energi Norges Brusselkontor/Advokat
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