
AM\1180309HR.docx PE635.500v01-00

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

20.3.2019 A8-0175/55

Amandman 55
Peter Liese, Markus Ferber
u ime Kluba zastupnika PPE-a

Izvješće A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja
((COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)))

Prijedlog uredbe
Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1. Ovom se Uredbom određuju 
kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska 
djelatnost okolišno održiva za potrebe 
utvrđivanja stupnja okolišne održivosti 
ulaganja.

2. Ova se Uredba primjenjuje na 
sljedeće:

(a) mjere koje donose države članice ili 
Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 
sudionike na tržištu za financijske 
proizvode ili korporativne obveznice koji 
se stavljaju na tržište kao okolišni održivi.

(b) sudionike na financijskim tržištima 
koji nude financijske proizvode kao 
okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa 
sličnim obilježjima.

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1. Ovom se Uredbom određuju 
kriteriji za utvrđivanje stupnja okolišnog 
učinka i održivosti gospodarske 
djelatnosti, za potrebe utvrđivanja stupnja 
okolišne održivosti ulaganja. 

2. Ova se Uredba primjenjuje na 
sljedeće:

(a) mjere koje donose države članice ili 
Unija za utvrđivanje svih uvjeta za 
sudionike na financijskom tržištu za 
financijske proizvode ili korporativne 
obveznice koji se stavljaju na tržište 
unutar Unije kao okolišno održivi.

(b) sudionike na financijskim tržištima 
koji unutar Unije nude financijske 
proizvode kao okolišno održiva ulaganja ili 
ulaganja sa sličnim obilježjima, i 
(ba) sudionike na financijskim 
tržištima koji nude financijske proizvode, 
osim u sljedećim slučajevima:

i. sudionik na financijskom tržištu 
potvrđuje da se uspostavljeni kriteriji 
tehničke provjere ne primjenjuju na 
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gospodarske djelatnosti koje se 
financiraju njegovim financijskim 
proizvodima ili, 

ii. sudionik na financijskom tržištu u 
svojem prospektu izjavljuje da se njegovim 
financijskim proizvodima ne slijede ciljevi 
održivosti.

2a. Kriterije iz prvog stavka ovog 
članka za svrhu spomenutu u tom stavku 
mogu primijeniti pružatelji financijskih 
usluga koji nisu navedeni u drugom 
stavku tog članka ili se oni mogu 
primijeniti na dobrovoljnoj osnovi i u 
pogledu drugih financijskih proizvoda 
osim onih iz članka 2. stavka 1.

Or. en


