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Fælleseuropæisk adgangspunkt - ESAP - F&Ps hørings-
svar 

F&P takker for muligheden for at kommentere på forslaget til etablering af et 

fælleseuropæisk adgangspunkt (European Single Access Point - ESAP) 

(KOM 2021/0378) i forbindelse med CMU-pakken.  

 

Med etableringen af en central platform for finansielle og ikke-finansielle 

virksomhedsdata, ESAP, vil Kommissionen løse en betydelig stor udfordring 

for hele den finansielle sektor ved at gøre essentielle virksomhedsdata frit 

tilgængelig for alle.  

 

De bæredygtighedsdata, som virksomhederne i dag og fremadrettet skal rap-

portere, vil fra 2024 være tilgængelige i ESAP, hvilket vil gøre en mærkbar 

forskel i forhold til den lovpligtige bæredygtighedsrapportering, pensionssel-

skaberne i dag er underlagt. Den data, som ESAP kommer til at stille til rå-

dighed, vil desuden gøre det nemmere at vurdere investeringernes pålidelig-

hed og graden af bæredygtighed, hvilket i sidste ende er afgørende for pensi-

onsselskaber og andre investorer, når midlerne skal placeres i grønne og kli-

mavenlige projekter.  

 

ESAP er med til at øge synligheden af SMV’er og unoterede virksomheder og 

vil derfor udgøre nye investeringsmuligheder for pensionsselskaber og andre 

investorer.  

 

Gratis database 

EU-Kommissionen lægger i deres forslag op til, at ESAP skal være gratis til-

gængelig for alle. Dog kan der kræves et gebyr på meget store dataudtræk 

eller data som opdateres med hyppige mellemrum. Det er stadig uklart, om 

pensionsselskaberne rammer ind i denne kategori. Det afventes at ESMA ud-

arbejder afklarende udkast til ITS. Udviklingen og driften af ESAP bør finan-

sieres og administreres i EU-regi.  
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Side 2 

Standardiseret og kvalitetssikret data 

Standardiserede data er et krav i en velfungerende database og data skal være 

tilgængelig i et digitalt maskinlæsbart format. Data i ESAP bør uploades i 

samme dataformat som defineret i niveau-2 reguleringen relativt til eksiste-

rende rapporteringskrav (CSRD og NFRD) så det sikres, at samme data bli-

ver rapporteret og tilgået konsekvent og er tilgængeligt via IPA eller i genfin-

delig excel-format.  

 

Kvalitetssikringen af data uploadet til ESAP bør varetages i EU-regi.  

 

Fokus på ikke-finansielle ESG-data 

I forslaget lægger Kommission op til, at ESAP skal være operationel fra 2024 

og herefter udvides løbende. Da databasen kommer til at omfavne en meget 

stor og tung mængde data, bør Kommissionen prioritere en trinvis etablering 

af databasen med særlig fokus på ikke-finansielle ESG-data først. Dataom-

fanget i ESAP bør først og fremmest drives af og baseres på EU-reguleringen 

i NFRD, CSRD og EU-Taksonomien. Herefter bør anden regulering og finan-

sielle data prioriteres. 

 

Selskaber skal ikke underlægges yderligere rapporteringspligt 

Forslaget lægger ikke op til en øget rapporteringsbyrde for pensionsselskaber 

og andre investorer. Etableringen af ESAP bør heller ikke pålægge ikke-fi-

nansielle virksomheder en øget rapporteringspligt. Rapporteringskrav til fi-

nansielle og ikke-finansielle virksomheder bør alene reguleres i EU-lovgiv-

ning.  

 

 

 

   

 

 

 

 


