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HU Egyesülve a sokféleségben HU

20.3.2019 A8-0175/96

Módosítás 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. cikk 1. cikk

A rendelet tárgya és hatálya 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.

(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:

(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.

a) A tagállamok vagy az Unió által 
elfogadott intézkedések pénzügyi termékek 
vagy vállalati kötvények vonatkozásában a 
megfelelő piaci szereplőkre bármilyen 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
követelményt megállapítanak.

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

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

ba) egyéb pénzügyi termékeket kínáló 
pénzügyi piaci szereplők, kivéve, ha:
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i. a pénzügyi piaci szereplő észszerű 
bizonyítékon alapuló, az érintett illetékes 
hatóság számára kielégítő magyarázatot 
ad arra, hogy a pénzügyi termékei által 
finanszírozott gazdasági 
tevékenységeknek nincs jelentős 
fenntarthatósági hatásuk a 3. és 3a. 
cikkben említett szakmai átvilágítási 
kritériumok szerint, amely esetben a II. és 
III. fejezet rendelkezései nem 
alkalmazandók.  Az erre vonatkozó 
információt a tájékoztatónak kell 
tartalmaznia; vagy
ii. a pénzügyi piaci szereplő 
tájékoztatójában kijelenti, hogy a szóban 
forgó pénzügyi termék nem felel meg a 
fenntarthatósági célkitűzéseknek, és hogy 
a termék az e rendelet értelmében 
fenntarthatónak nem minősülő gazdasági 
tevékenységek támogatásának fokozott 
kockázatával jár.
(2a) Az (1) bekezdésben foglalt 
kritériumokat arányos módon kell 
alkalmazni, elkerülve a túlzott mértékű 
adminisztratív terheket, továbbá 
figyelembe véve a pénzügyi piaci szereplő 
és a hitelintézetek jellegét, nagyságát és 
összetettségét, a kis- és kevésbé összetett 
szervezetekre vonatkozó egyszerűsített 
rendelkezések révén a 4. cikk (2e) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően.
(2b) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
kritériumokat az említett bekezdésben 
meghatározott célra használhatják az e 
cikk (2) bekezdésében nem szereplő 
vállalkozások vagy a 2. cikkben 
meghatározottaktól eltérő pénzügyi 
termékek vonatkozásában önkéntes 
alapon, 
(2c) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el azon 
információk meghatározása céljából, 
amelyeket a pénzügyi piaci szereplőknek 
kell benyújtaniuk az érintett illetékes 
hatóságoknak e cikk (2) bekezdés a) 
pontja céljából.
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20.3.2019 A8-0175/97

Módosítás 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) „fenntartható befektetés”: a 
környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) 
célokat teljesítő egy vagy több gazdasági 
tevékenységet finanszírozó befektetés; 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Módosítás 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A befektetések környezeti szempontú 
fenntarthatósága mértékének 
megállapítása céljából egy gazdasági 
tevékenység akkor minősül jelentős 
negatív környezeti hatással járó gazdasági 
tevékenységnek, ha az kimeríti az alábbi 
kritériumok bármelyikét:
a) a gazdasági tevékenység a 12. cikk 
értelmében súlyosan sérti az 5. cikkben 
meghatározott bármelyik 
környezetvédelmi célkitűzést;
b) a gazdasági tevékenység megfelel a 
jelentős mértékben káros tevékenységekre 
vonatkozó szakmai átvilágítási 
kritériumoknak, amennyiben a Bizottság 
a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) 
bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. 
cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) 
bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése és a 
12. cikk (3) bekezdése szerint 
meghatározta e szakmai átvilágítási 
kritériumokat;

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Módosítás 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk

Jelentős mértékű hozzájárulás az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez

Jelentős mértékű hozzájárulás az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez

(1) Egy gazdasági tevékenység akkor 
tekinthető úgy, hogy jelentős mértékben 
hozzájárul az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez, ha az adott gazdasági 
tevékenység jelentős mértékben hozzájárul 
az üvegházhatást okozó gázok légköri 
koncentrációjának olyan szintű 
stabilizálásához, amellyel 
megakadályozható az éghajlati rendszer 
veszélyes, embertől eredő befolyásolása, 
mivel – a folyamat- vagy termékinnovációt 
is ideértve – az alábbiak közül bármilyen 
módon megelőzi vagy csökkenti az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, vagy 
fokozza az üvegházhatású gáz elnyelését:

(1) Egy gazdasági tevékenység akkor 
tekinthető úgy, hogy jelentős mértékben 
hozzájárul az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez, ha az adott gazdasági 
tevékenység jelentős mértékben hozzájárul 
az üvegházhatást okozó gázok légköri 
koncentrációjának olyan szintű 
stabilizálásához, amellyel 
megakadályozható az éghajlati rendszer 
veszélyes, embertől eredő befolyásolása, 
mivel – a folyamat- vagy termékinnovációt 
is ideértve – az alábbiak közül bármilyen 
módon megelőzi vagy csökkenti az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, vagy 
fokozza az üvegházhatású gáz elnyelését:

a) megújuló energia vagy (beleértve a 
karbonsemleges energiát is) 
klímasemleges energia előállítása, tárolása 
vagy felhasználása, többek között jelentős 
jövőbeli megtakarítási potenciállal 
rendelkező innovatív technológiák 
alkalmazásával vagy az energiahálózat 
szükséges megerősítésével;

a) a megújulóenergia-irányelvvel 
összhangban megújuló energia előállítása, 
tárolása, elosztása vagy felhasználása, 
többek között jelentős jövőbeli 
megtakarítási potenciállal rendelkező 
innovatív technológiák alkalmazásával 
vagy az energiahálózat szükséges 
megerősítésével;

b) az energiahatékonyság javítása; b) az energiamegtakarítás és -
hatékonyság javítása valamennyi 
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ágazatban, kivéve a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagokat felhasználó 
energiatermelést, és az energiaellátási 
lánc minden szakaszában az elsődleges és 
a végsőenergia-fogyasztás csökkentése 
érdekében; 

c) a tiszta vagy klímasemleges 
mobilitás növelése;

c) a tiszta vagy klímasemleges 
mobilitás növelése;

d) a megújuló anyagok használatára 
való áttérés;

d) környezeti szempontból 
fenntartható, megújuló anyagok 
használatára való áttérés vagy azok 
használatának növelése a teljes életciklus-
értékelés alapján és a különösen fosszilis 
alapú anyagok kiváltásával, ami rövid 
időn belül az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítást 
eredményez;

f) az emberi eredetű 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
megszüntetése, beleértve a fosszilis 
tüzelőanyagokat;

f) az emberi eredetű 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
megszüntetése;

fa) a szén-dioxid nagyobb arányú 
eltávolítása a légkörből, és a természetes 
ökoszisztémákban való tárolása, például 
erdősítés, az erdők helyreállítása és a 
regeneratív mezőgazdaság révén;

h) tiszta és hatékony üzemanyagok 
előállítása megújuló vagy karbonsemleges 
forrásokból.

h) tiszta és hatékony üzemanyagok 
előállítása megújuló vagy karbonsemleges 
forrásokból.

(2) A Bizottság a 16. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el a következő célokból:

(2) A Bizottság a 16. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el a következő célokból:

a) az (1) bekezdés kiegészítése azon 
szakmai átvilágítási kritériumok 
megállapítása céljából, amelyek 
meghatározzák, hogy milyen feltételek 
alapján lehet egy gazdasági tevékenységet 
úgy tekinteni, hogy e rendelet értelmében 
jelentős mértékben hozzájárul az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez;

a) az (1) bekezdés kiegészítése azon 
mutatókon alapuló szakmai átvilágítási 
kritériumok megállapítása céljából, 
amelyek meghatározzák, hogy milyen 
feltételek alapján lehet egy gazdasági 
tevékenységet úgy tekinteni, hogy e 
rendelet értelmében jelentős mértékben 
hozzájárul az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez; E szakmai átvilágítási 
kritériumok magukban foglalják az 
éghajlatváltozás mérséklését célzó 
tevékenységekkel kapcsolatos 
küszöbértékeket, amelyek összhangban 
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vannak azzal a célkitűzéssel, hogy a 
globális átlaghőmérséklet emelkedése 
jóval 2°C alatt maradjon, és az arra 
irányuló törekvésekkel, hogy a 
hőmérséklet-emelkedés legfeljebb 1,5°C-
kal haladja meg az iparosodás előtti 
szintet a Párizsi Megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően;

b) a 12. cikk kiegészítése az egyes 
releváns környezetvédelmi célkitűzésekre 
vonatkozóan azon szakmai átvilágítási 
kritériumok megállapítása céljából, 
amelyek alapján meghatározható, hogy egy 
olyan gazdasági tevékenység, amely 
vonatkozásában megállapításra kerültek az 
e bekezdés a) pontja szerinti szakmai 
átvilágítási kritériumok, e rendelet 
alkalmazásában súlyosan sérti-e legalább 
az egyik említett célkitűzést.

b) a 12. cikk kiegészítése az egyes 
releváns környezetvédelmi célkitűzésekre 
vonatkozóan azon mutatókon alapuló 
szakmai átvilágítási kritériumok 
megállapítása céljából, amelyek alapján 
meghatározható, hogy egy olyan gazdasági 
tevékenység, amely vonatkozásában 
megállapításra kerültek az e bekezdés a) 
pontja szerinti, mutatókon alapuló 
szakmai átvilágítási kritériumok, e rendelet 
alkalmazásában súlyosan sérti-e legalább 
az egyik említett célkitűzést.

(3) A Bizottság a (2) bekezdésben 
említett szakmai átvilágítási kritériumokat 
egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
határozza meg a 14. cikkben előírt 
követelmények figyelembevételével.

(3) A Bizottság a (2) bekezdésben 
említett, mutatókon alapuló szakmai 
átvilágítási kritériumokat egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
határozza meg a 14. cikkben előírt 
követelmények figyelembevételével.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Módosítás 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
(1) Egy gazdasági tevékenység a 
következő eszközök valamelyikén keresztül 
jelentős mértékben hozzájárul a szociális 
célkitűzésekhez:
a) a megfizethető, biztonságos, 
elégséges és tápláló élelmiszerekhez való 
egyenlő hozzáférés és/vagy az 
élelmezésbiztonság biztosítása;
b) az egészségügyi szolgáltatásokhoz 
és az egyetemes betegbiztosításhoz való 
egyenlő hozzáférés előmozdítása;
c) az oktatáshoz és képzéshez való 
egyenlő hozzáférés előmozdítása;
d) a szociális védelemhez való 
egyenlő hozzáférés előmozdítása;
e) a megfelelő és megfizethető 
lakhatáshoz való egyenlő hozzáférés 
előmozdítása;
f) az alapvető szolgáltatásokhoz, 
többek között a vízellátáshoz, a 
szennyvízelvezetéshez, a közlekedéshez, a 
pénzügyi szolgáltatásokhoz és a digitális 
távközléshez való egyenlő hozzáférés 
előmozdítása;
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g) a szociális gazdaság szervezeteinek 
és a szociális vállalkozások fejlődésének 
támogatása.
(2) A Bizottság a 16. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogad el a következő célokból:
a) az (1) bekezdés kiegészítése azon 
mutatókon alapuló szakmai átvilágítási 
kritériumok megállapítása céljából, 
amelyek meghatározzák, hogy milyen 
feltételek alapján lehet egy gazdasági 
tevékenységet úgy tekinteni, hogy e 
rendelet alkalmazásában jelentős 
mértékben hozzájárul a szociális 
célkitűzésekhez; 
b) a 12. cikk kiegészítése az egyes 
releváns szociális vagy környezetvédelmi 
célkitűzésekre vonatkozóan azon 
mutatókon alapuló szakmai átvilágítási 
kritériumok megállapítása céljából, 
amelyek alapján meghatározható, hogy 
egy olyan gazdasági tevékenység, amely 
vonatkozásában megállapításra kerültek 
az e bekezdés a) pontja szerinti szakmai 
átvilágítási kritériumok, e rendelet 
alkalmazásában súlyosan sért-e legalább 
egy szociális vagy környezetvédelmi 
célkitűzést.
(3) A Bizottság a (2) bekezdésben 
említett szakmai átvilágítási kritériumokat 
együtt, egy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban állapítja meg mutatók alapján a 
14. cikkben megállapított követelmények 
figyelembevételével.
(4) A (2) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 
Bizottság 2022. július 1-jéig fogadja el 
azzal a céllal, hogy 2022. december 31-től 
biztosítsa annak gyakorlati alkalmazását.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Módosítás 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk 12. cikk

A környezetvédelmi célkitűzések súlyos 
megsértése

A környezetvédelmi célkitűzések súlyos 
megsértése

A 3. cikk b) pontja értelmében egy 
gazdasági tevékenység súlyosan sérti:

(1) A 3. cikk b) pontja és a 3a. cikk 
értelmében egy gazdasági tevékenység – 
figyelembe véve annak teljes életciklusát – 
súlyosan sérti:

a)  az éghajlatváltozás mérséklését, ha 
az adott tevékenység jelentős 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményez;

a) az éghajlatváltozás mérséklését, ha 
az adott tevékenység jelentős 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményez;

b) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást, ha az adott tevékenység 
eredményeként a jelenlegi és várható 
éghajlat nagyobb negatív hatást gyakorol 
azon a helyen a természetre és az épített 
környezetre – valamint annak 
szomszédságára –, ahol a tevékenységet 
folytatják;

b) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást, ha az adott tevékenység 
eredményeként a jelenlegi és várható 
éghajlat nagyobb negatív hatást gyakorol 
azon a helyen a természetre és az épített 
környezetre – valamint annak 
szomszédságára –, ahol a tevékenységet 
folytatják;

c)  a víz és a tengeri erőforrások 
fenntartható használatát és védelmét, ha az 
adott gazdasági tevékenység súlyos 
mértékben ártalmas az Unió vizeinek – 
beleértve az édesvizet, átmeneti vizet és 
parti tengervizet – jó állapotára vagy az 
Unió tengervizeinek jó környezeti 

c) a víz és a tengeri erőforrások 
fenntartható használatát és védelmét, ha az 
adott gazdasági tevékenység súlyos 
mértékben ártalmas az Unió vizeinek – 
beleértve az édesvizet, átmeneti vizet és 
parti tengervizet – jó állapotára vagy az 
Unió tengervizeinek jó környezeti 
állapotára, vízpolitika terén a közösségi 
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állapotára; fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló 2000/60/EK irányelvvel 
összhangban;

d) a körforgásos gazdaságot, illetve a 
hulladékkeletkezés megelőzését és az 
újrahasznosítást, ha az adott tevékenység 
komoly hatékonysági problémákat okoz a 
termékek életciklusának egy vagy több 
szakaszában az anyagfelhasználásban, 
beleértve a termékek tartóssági, 
javíthatósági, korszerűsíthetőségi, 
újrafelhasználhatósági vagy 
újrahasznosíthatósági vonatkozását; vagy 
ha az adott tevékenység a hulladékok 
keletkezésének, égetésének vagy 
ártalmatlanításának komoly növekedését 
eredményezi;

d) a körforgásos gazdaságot, illetve a 
hulladékkeletkezés megelőzését és az 
újrahasznosítást, ha az adott tevékenység 
közvetlenül vagy közvetve komoly 
hatékonysági problémákat okoz a termékek 
életciklusának különböző szakaszaiban az 
anyagok és erőforrások, mint például a 
nem megújuló energia, nyersanyagok, víz 
és föld felhasználásában, beleértve a 
termékek élettartamát korlátozni hivatott 
jellemzőkkel kapcsolatos hatékonysági 
problémákat, valamint a termékek 
tartóssági, javíthatósági, 
korszerűsíthetőségi, újrafelhasználhatósági 
vagy újrahasznosíthatósági vonatkozását; 
vagy ha az adott tevékenység a hulladékok 
keletkezésének, égetésének vagy 
ártalmatlanításának komoly növekedését 
eredményezi; 

e) a környezetszennyezés integrált 
megelőzését és csökkentését, ha az adott 
tevékenység a levegőbe, vízbe, és talajba 
juttatott szennyezőanyagok komoly 
növekedését eredményezi a tevékenység 
megkezdése előtti állapottal 
összehasonlítva;

e) a környezetszennyezés integrált 
megelőzését és csökkentését, ha az adott 
tevékenység a levegőbe, vízbe, és talajba 
juttatott szennyezőanyagok komoly 
növekedését eredményezi a tevékenység 
megkezdése előtti állapottal 
összehasonlítva;

f) az egészséges ökoszisztémákat, ha 
az adott tevékenység jelentős mértékű 
káros hatást gyakorol az ökoszisztémák jó 
állapotára.

f) az egészséges ökoszisztémákat, ha 
az adott tevékenység jelentős mértékű 
káros hatást gyakorol az ökoszisztémák jó 
állapotára és ellenálló képességére, 
beleértve a biológiai sokféleséget, 
valamint a földhasználatot.
(1a) A 3. cikk b) pontja és a 3a. cikk 
alkalmazásában egy gazdasági 
tevékenység – figyelembe véve annak 
teljes életciklusát – súlyosan sérti az 5. 
cikkben hivatkozott célkitűzéseket, 
amennyiben e tevékenység jelentős 
mértékben hátrányos a szociális jogok 
európai pillérét alkotó elvekre nézve.
(2) A gazdasági tevékenységnek az e 
cikk (1) bekezdésének a)–f) kritériumai 
alapján végzett értékelésekor figyelembe 
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kell venni magának a tevékenységnek, 
valamint az e tevékenység által nyújtott 
termékeknek és szolgáltatásoknak a 
környezetre gyakorolt hatását teljes 
életciklusuk, illetve szükség esetén az 
egész értéklánc során.
(3) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el a 16. 
cikknek és a 14. cikkben foglalt 
követelményeknek megfelelően azon 
mutatókon alapuló szakmai átvilágítási 
kritériumok és elővigyázatossági elv 
megállapítása céljából, amelyek alapján 
meghatározható, hogy egy gazdasági 
tevékenység a 3a. cikk és e cikk (1) 
bekezdésének a)–f) pontja 
alkalmazásában jelentős negatív 
környezeti hatásokkal járó 
tevékenységnek minősül-e.

Or. en


