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Pozměňovací návrh 55
Peter Liese, Markus Ferber
za skupinu PPE

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
((COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)))

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 
určení toho, zda je ekonomická činnost 
environmentálně udržitelná, aby bylo 
možné stanovit míru environmentální 
udržitelnosti investice.

2. Toto nařízení se vztahuje na:

a) opatření přijatá členskými státy 
nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 
na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 
produkty nebo podnikovými dluhopisy, 
které jsou na trh uváděny jako 
environmentálně udržitelné;

b) účastníky finančního trhu, kteří 
nabízejí finanční produkty jako 
environmentálně udržitelné investice nebo 
jako investice s podobnými vlastnostmi.

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 
určení míry dopadu ekonomické činnosti 
na životní prostředí a její environmentální 
udržitelnosti, aby bylo možné stanovit 
míru environmentální udržitelnosti 
investice. 

2. Toto nařízení se vztahuje na:

a) opatření přijatá členskými státy 
nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 
na účastníky finančního trhu v souvislosti 
s finančními produkty nebo podnikovými 
dluhopisy, které jsou na trh v Unii uváděny 
jako environmentálně udržitelné;

b) účastníky finančního trhu, kteří v 
Unii nabízejí finanční produkty jako 
environmentálně udržitelné investice nebo 
jako investice s podobnými vlastnostmi, a 
ba) účastníky finančního trhu, kteří 
nabízejí jiné finanční produkty, s 
výjimkou případů, kdy:

i) účastník finančního trhu potvrdí, že se 
stanovená technická screeningová kritéria 
nevztahují na ekonomické činnosti 
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financované jeho finančními produkty, 
nebo 

ii) účastník finančního trhu ve svém 
prospektu uvede, že jeho finanční 
produkty nesledují cíle udržitelnosti.

2a. Kritéria uvedená v prvním odstavci 
tohoto článku mohou být k účelům 
uvedeným v tomto odstavci použita 
poskytovateli finančních služeb, na které 
se nevztahuje druhý odstavce tohoto 
článku, nebo dobrovolně, a pokud jde o 
jiné finanční produkty než ty, které jsou 
stanoveny v čl. 2 odst. 1.
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