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Módosítás 55
Peter Liese, Markus Ferber
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról
((COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. cikk

A rendelet tárgya és hatálya

(1) Ez a rendelet a befektetések 
környezeti szempontú fenntarthatósága 
mértékének megállapítása érdekében 
meghatározza azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján eldönthető, hogy egy 
gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntartható-e.
(2) Ez a rendelet a következőkre 
alkalmazandó:

a) A tagállamok vagy az Unió által 
elfogadott intézkedések, amelyek a 
környezeti szempontból fenntarthatóként 
forgalmazott pénzügyi termékek vagy 
vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 
szereplőkre bármilyen követelményt 
megállapítanak.

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 
környezeti szempontból fenntartható 
befektetésként vagy ehhez hasonló 
jellemzőkkel rendelkező befektetésként 
kínálnak pénzügyi termékeket.

1. cikk

A rendelet tárgya és hatálya

(1) Ez a rendelet a befektetések 
környezeti szempontú fenntarthatósága 
mértékének megállapítása érdekében 
meghatározza azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján meghatározható egy 
gazdasági tevékenység környezeti 
hatásának és fenntarthatóságának 
mértéke. 
(2) Ez a rendelet a következőkre 
alkalmazandó:

a) A tagállamok vagy az Unió által 
elfogadott intézkedések, amelyek az Unión 
belül környezeti szempontból 
fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 
termékek vagy vállalati kötvények 
vonatkozásában a pénzügyi piaci 
szereplőkre bármilyen követelményt 
megállapítanak.

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik az 
Unión belül környezeti szempontból 
fenntartható befektetésként vagy ehhez 
hasonló jellemzőkkel rendelkező 
befektetésként kínálnak pénzügyi 
termékeket, és 
ba) egyéb pénzügyi termékeket kínáló 
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pénzügyi piaci szereplők, kivéve, ha:

i. a pénzügyi piaci szereplő igazolja, hogy 
a megállapított szakmai átvilágítási 
kritériumok nem vonatkoznak a pénzügyi 
termékei által finanszírozott gazdasági 
tevékenységekre, vagy 

ii. a pénzügyi piaci szereplő 
tájékoztatójában kijelenti, hogy pénzügyi 
termékei nem felelnek meg a 
fenntarthatósági célkitűzéseknek.

(2a) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
kritériumokat az e cikk második 
bekezdésében nem szereplő pénzügyi 
szolgáltatók az említett bekezdésben 
meghatározott célra használhatják, vagy 
önkéntes alapon és a 2. cikk első 
bekezdésében meghatározottaktól eltérő 
pénzügyi termékek vonatkozásában.

Or. en


