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EU-WETSVOORSTEL TAXONOMIE

Door: Europese Commissie

Nog niet in werking getreden Wetsvoorstel voor een taxonomie

Gebied:
E, S, G, maar voornamelijk gericht op milieu (environment)

Verplichting:
Het wetsvoorstel wordt nog uitgewerkt. In principe zal de toepassing van de taxonomie op de 

portefeuille alleen verplicht worden voor aanbieders van financiële producten die als ‘groen’ 

geadverteerd worden. 

Gebaseerd op:
Nieuwe Europese wetgeving die voor de gehele financiële sector gaat gelden, naar aanleiding van het 

Europees Actieplan ‘Duurzame Groei Financieren’

Informatie (1/2):
De taxonomie bestaat uit een te nader te bepalen reeks criteria om uit te maken of een economische 

activiteit ecologisch duurzaam is volgens een van zes milieudoelstellingen. Hiermee wil de EU een 

duidelijke definitie van ecologische duurzaamheid creëren die binnen het financiële systeem gebruikt 

kan worden. De analyse gebeurt op het niveau van economische activiteiten, waarna de vertaalslag 

gemaakt kan worden naar aandelen of obligaties en uiteindelijk naar portfolioniveau.

De zes ecologische doelstellingen zijn:

(1) mitigatie van klimaatverandering;

(2) adaptatie aan klimaatverandering;

(3) duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;

(4) transitie naar een circulaire economie, afvalpreventie en recycling;

(5) preventie en beheersing van verontreiniging;

(6) bescherming van gezonde ecosystemen.

Activiteiten die een van de doelstellingen nastreven moeten gescreend worden of ze geen schade 

aanrichten aan andere doelstellingen (bijvoorbeeld zonnepanelen met hele schadelijke niet-

recycleerbare stoffen) en moeten voldoen aan sociale minimumgaranties (ILO richtlijnen).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:52018DC0097
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Informatie (2/2):
De taxonomie zal dus gebruikt moeten worden door een vermogensbeheerder of pensioenuitvoerder  

wanneer een expliciet ESG-mandaat verleend wordt onder MiFID II, AIFMD of UCITS. Daarnaast staat 

het pensioenfondsen vrij om vrijwillig te taxonomie toe te passen om ecologische impact van de 

portefeuille te meten.

De criteria van de taxonomie om de eerste twee doelstellingen te meten (mitigatie van en adaptatie 

aan klimaatverandering) worden nu uitgewerkt door een Technical Expert Group (TEG) on Sustainable

Finance. Wanneer het wettelijk kader is aangenomen zal er een permanent Sustainable Finance 

Platform opgezet worden, waarin stakeholders vertegenwoordigd zijn en die de taxonomie bijhoudt. 

De eisen voor activiteiten om aan de criteria van de taxonomie te voldoen moeten steeds strenger 

worden naar gelang technologisch meer mogelijk wordt.

Gerelateerd:
x

Leden/deelnemers:
x

Wat doen

pensioenfondsen?

x

Links:
Tekst van het Commissievoorstel: link

Tekst van het voorstel van de TEG voor de taxonomie: link

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/1185/publication/238025/attachment/090166e5bbcda9f0
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf

