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Riksbanken tillstyrker förslagen i promemorian Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s 
gröna taxonomiförordning. Riksbanken vill dock belysa några övergripande aspekter som 
avser det bakomliggande regelverket. 
 
Det finansiella systemet har en viktig roll i klimatomställningen då det kommer att krävas en 
stor mängd kapital samt nya finansiella produkter och instrument för att finansiera 
omställningen. Det handlar om att kanalisera kapital till investeringar som stöttar en 
omställning till en mindre fossilbaserad ekonomi. Syftet med EU:s gröna taxonomiförordning 
är att fastställa i vilken utsträckning en investering, en finansiell produkt eller ett finansiellt 
instrument är miljömässigt hållbar och i linje med EU:s klimatmål. Detta gör att investerare, 
företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma 
definitioner av vad som är hållbart. Därmed förväntas förordningen bli ett viktigt verktyg för 
att styra investeringar mot hållbara projekt och verksamheter. Förordningen förväntas även 
förbättra den miljömässiga integriteten hos gröna investeringar och därmed minska risken 
för så kallad grönmålning (eng. green washing).  
 
Riksbanken anser att bättre tillgång till klimatrelaterad information samt tydliga och 
gemensamma definitioner av gröna och bruna aktiviteter är en förutsättning för att 
investerarna mer effektivt ska kunna flytta kapital från bruna till gröna verksamheter och 
därmed stötta en omställning till en mindre fossilbaserad ekonomi. I ett bredare perspektiv 
är det också en förutsättning för att alla aktörer i den finansiella sektorn effektivt ska kunna 
mäta, prissätta och hantera sina exponeringar mot klimatrelaterade risker. Sammantaget 
anser Riksbanken att förordningen bör kunna bli positiv för de finansiella marknadernas 
funktionssätt och för den finansiella stabiliteten. 
 
Riksbanken vill vidare betona vikten av att bestämmelserna justeras i takt med teknisk 
utveckling och ny forskning för att minska risken för en alltför stelbent reglering. 
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Olof Sandstedt efter föredragning av 
rådgivare Maria Ferlin. 
 
 
 
Olof Sandstedt 
 
 Maria Ferlin 
 


