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20.3.2019 A8-0175/55

Amendement 55
Peter Liese, Markus Ferber
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1. In deze verordening worden de 
criteria vastgesteld om uit te maken of een 
economische activiteit ecologisch 
duurzaam is, met het oog op het bepalen 
van de mate van ecologische duurzaamheid 
van een belegging.

2. Deze verordening is van toepassing 
op:

a) door lidstaten of de Unie genomen 
maatregelen waarin voor marktspelers 
vereisten worden uiteengezet ten aanzien 
van financiële producten of 
bedrijfsobligaties die als ecologisch 
duurzaam op de markt worden gebracht;

b) financiëlemarktdeelnemers die 
financiële producten aanbieden als zijnde 
ecologisch duurzame beleggingen of als 
beleggingen die vergelijkbare kenmerken 
hebben.

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1. In deze verordening worden de 
criteria vastgesteld om uit te maken hoe 
groot het milieueffect en de mate van 
duurzaamheid van een economische 
activiteit zijn met het oog op het bepalen 
van de mate van ecologische duurzaamheid 
van een belegging. 
2. Deze verordening is van toepassing 
op:

a) door lidstaten of de Unie genomen 
maatregelen waarin voor 
financiëlemarktdeelnemers vereisten 
worden uiteengezet ten aanzien van 
financiële producten of bedrijfsobligaties 
die binnen de Unie als ecologisch 
duurzaam op de markt worden gebracht;

b) financiëlemarktdeelnemers die 
binnen de Unie financiële producten 
aanbieden als zijnde ecologisch duurzame 
beleggingen of als beleggingen die 
vergelijkbare kenmerken hebben, en 

b bis) financiëlemarktdeelnemers die 
andere financiële producten aanbieden, 
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behalve wanneer:

i) de financiëlemarktdeelnemer verklaart 
dat de vastgestelde technische 
screeningcriteria niet van toepassing zijn 
op de economische activiteiten die door 
zijn financiële producten gefinancierd 
worden, of 

ii) de financiëlemarktdeelnemer in zijn 
prospectus verklaart dat zijn financiële 
producten geen 
duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

2 bis. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
criteria kunnen worden gebruikt voor het 
in dat lid vermelde doel door aanbieders 
van financiële diensten die niet onder 
lid 2 van dit artikel vallen, of op vrijwillige 
basis, alsook ten aanzien van andere dan 
de in artikel 2, lid 1, bedoelde financiële 
producten.

Or. en


