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Forslag Kort beskrivelse Status Hvem rammer det? Hvornår rammer det?

Direktiv om bæredygtigheds
rapportering (CSRD)

Vedtagne direktiv

Forslaget øger kravene til rapportering 
om bæredygtighed (ESG – miljø/klima, 
sociale og governance faktorer) og 
indfører krav om revision samt digital 
indrapportering til det offentlige.

Direktivet blev endeligt vedtaget den  
28. november 2022. De tilhørende 
ESRS rapporteringsstandarder, som 
blev offentliggjort i november 2022, 
forventes endeligt godkendt i maj/juni 
2023.

Børsnoterede virksomheder og virksom
heder med >250 ansatte*.

Fra rapporteringsåret 2024: børs
noterede virksomheder med >500 
ansatte.

Fra rapporteringsåret 2025: virksomhe
der med >250 ansatte.

Taksonomi for bæredygtig  
finansiering

Vedtagne forordning

Forordningen skaber en fælles klassifi
cering af, hvilke økonomiske aktiviteter, 
der er klima og miljømæssigt bæredyg
tige. Samtidig definerer forordningen 
en række krav, som virksomheder skal 
leve op til, for at deres aktiviteter kan 
klassificeres som bæredygtige.

Forordningen blev vedtaget 18. juni 
2020. Taksonomiens miljøkapitel for
ventes fremsat og vedtaget i 2023.

Indtil 1. januar 2025: Finansielle virk
somheder og børsnoterede virksomhe
der med >250 ansatte*.

Fra 1. januar 2025 (rapporteringsåret 
2024): Finansielle virksomheder og alle 
virksomheder med >250 ansatte*.

Der er fuld rapporteringspligt på klima
kapitlet fra1. januar 2023.

Miljøkapitlet er forsinket, men vi forven
ter, at det bliver vedtaget i 2023 og får 
virkning fra 1. januar 2024.

Direktiv om due diligence  
på bæredygtighed (CSDD)

Kommisionens forslag

Forslaget stiller krav om due diligence 
på menneskerettigheder og miljø i 
værdikæden og laver derudover indgreb 
i selskabsledelsen i EUselskaber.

Rådet vedtog sin generelle indstilling 
den 1. december 2022. Forslaget 
forhandles stadig i Parlamentet, og vi 
forventer en position fra Parlamentet i 
maj 2023. Derefter vil følge intense tri
logforhandlinger mellem institutionerne. 
Vi forventer en politisk aftale i 2024. 

1) Virksomheder med >500 ansatte og 
en omsætning på >150 mio. EUR,

2) virksomheder med >250 ansatte og 
en omsætning på >40 mio. EUR, hvis 
≥50 pct. omsætning inden for visse 
højrisikosektorer. 

2 år efter ikrafttræden for de største 
virksomheder (ad nr. 1), og

4 år efter ikrafttræden for de større 
virksomheder (ad nr. 2). 

Dvs. tidligst i 2025/2027.

Forordning om afskovning

Kommisionens forslag

For at minimere afskovning stiller 
forslaget krav til markedsføring og salg af 
udvalgte råvarer (fx kvæg, kakao, kaffe, 
palmeolie, soja, træ, gummi og trækul) 
samt produkter, som indeholder, er ble
vet fodret med eller er blevet fremstillet 
ved brug af disse råvarer. Virksomheder 
skal tage ansvar for at overholde kravene 
ved at udarbejde due diligenceerklæ
ringer.

Parlamentet og Rådet nåede frem til en 
foreløbig politisk aftale den 6. december 
2022.

Alle virksomheder, der markedsfører 
eller sælger de omfattede råvarer og 
produkter.

12 måneder efter ikrafttræden  
(24 måneder for mikrovirksomheder), 
dvs. i 2024.

Forordning om tvangsarbejde

Kommisionens forslag

Forbud mod alle produkter, der er frem
stillet ved tvangsarbejde.

Forhandlingerne i Parlamentet og Rådet 
er først netop blevet indledt.

Alle virksomheder. 2 år efter ikrafttræden, dvs. tidligst  
i 2025.

* virksomheder, der overstiger 2 ud af 3 størrelsesgrænser for omsætning, balancesum og antal ansatte – 
typisk virksomheder med over 250 ansatte.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-35-2022-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0071/COM_COM(2022)0071_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0706/COM_COM(2021)0706_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0453&from=EN
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Forordning om bæredygtige  
produkter (ecodesign)

Kommisionens forslag

Forslaget sætter rammerne for mini
mumskrav til produkter solgt i EU. Med 
kravene gøres produkterne mere cirku
lære, da de skal kunne holde længere, 
repareres, genbruges og genanvendes. 
Ligeledes foreslås det, at alle produkter 
får et ”pas” med oplysninger om f.eks. 
materialer, og hvordan man skiller 
produktet ad. 

De indledende forhandlinger i Parla
mentet og Rådet pågår stadig.

Alle produkter, undtagen f.eks. føde
varer, foder og lægemidler.

Først når Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i henhold til 
forordningen.

Direktiv om industrielle  
emissioner

Kommisionens forslag

Direktivet om industrielle emissioner 
danner grundlag for miljøgodkendelser 
til de 600 større produktionsvirksom
heder i Danmark. Forslaget indeholder 
mange nye, detaljerede reguleringstiltag 
i virksomhedernes miljøadfærd og 
rapportering.

De indledende forhandlinger i Parla
mentet og Rådet pågår stadig.

Virksomheder, der driver produktions
anlæg af en vis størrelse. 

Vi forventer, at forslaget bliver vedtaget 
i 2024, og at implementeringsfristen 
bliver 2 år. Så forventet virkning i 2026.

Direktiv om ligelig kønsfordeling  
i bestyrelser

Vedtagne direktiv

Børsnoterede selskaber skal pålægges 
enten at have 40 pct. af det under
repræsenterede køn på ledende 
bestyrelsesposter, eller 33 pct. af det 
under repræsenterede køn på ledende 
og menige bestyrelses poster. 

Børsnoterede selskaber, der ikke opnår 
målet, skal tilpasse deres udvælgelses
proces. Danmark kan dog suspendere 
dette krav, hvis vi næsten har nået 
målet eller har indført en lige så effektiv 
lovgivning.

Parlamentet og Rådet nåede frem til en 
politisk aftale 7. juni 2022.

Børsnoterede selskaber. Målet om kønsfordeling skal være 
opfyldt senest 30. juni 2026.

Forordning om emballage  
og emballageaffald

Kommisionens forslag

Forordningen fastsætter bl.a. design
kriterier for emballage samt obligato
riske andele af genanvendt indhold i 
ny plastemballage. Derudover skal al 
emballage være genanvendelig i 2030, 
og der indføres en vis standardisering af 
emballageformater og klar mærkning af 
genbrugsemballage. Ligeledes forbydes 
visse former for emballage.

Forslaget blev offentliggjort den 30. 
november 2022, så forhandlingerne skal 
først til at begynde.

Alle virksomheder, der har emballage og 
emballageaffald.

Forordningen får virkning 1 år efter 
ikrafttræden, dvs. tidligst i 2024.

Har du spørgsmål?

Kontakt Marie Gad
Chef for Global udvikling og bæredygtighed
Tlf.: 3377 3789
msh@di.dk

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb8539b7-b1b5-11ec-9d96-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0156/COM_COM(2022)0156_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/FEMM/DV/2022/06-15/ProvisionalagreementresultingfrominterinstitutionalnegotiationsRule74.4WoB_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_22_7155
mailto:msh%40di.dk?subject=

