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Pozmeňujúci návrh  124 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nariadenia 

Názov 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrh 

NARIADENIE EURÓPSKEHO 

NARIADENIA A RADY 

o vytvorení rámca na uľahčenie 

udržateľných investícií 

(Text s významom pre EHP) 

Návrh 

NARIADENIE EURÓPSKEHO 

NARIADENIA A RADY 

o vytvorení rámca na uľahčenie 

udržateľných financií 

(Text s významom pre EHP) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Cieľom článku 3 ods. 3 Zmluvy 

o Európskej únii je vytvorenie vnútorného 

trhu, ktorý je prínosom pre trvalo 

udržateľný rozvoj Európy a zakladá sa, 

okrem iného, na vyváženom hospodárskom 

raste, vysokej úrovni ochrany a zlepšenia 

kvality životného prostredia. 

(1) Cieľom článku 3 ods. 3 Zmluvy 

o Európskej únii je vytvorenie vnútorného 

trhu, ktorý je prínosom pre trvalo 

udržateľný rozvoj Európy a zakladá sa, 

okrem iného, na vyváženom hospodárskom 

raste, vysokej úrovni ochrany a z 

Dosiahnuté výsledky z hľadiska 

hospodárskeho rastu a ochrany životného 

prostredia sú veľmi vzdialené od cieľov 

uvedených v tomto dokumente. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Cieľom článku 3 ods. 3 Zmluvy 

o Európskej únii je vytvorenie vnútorného 

trhu, ktorý je prínosom pre trvalo 

udržateľný rozvoj Európy a zakladá sa, 

okrem iného, na vyváženom hospodárskom 

raste, vysokej úrovni ochrany a zlepšenia 

kvality životného prostredia. 

(1) Cieľom článku 3 ods. 3 Zmluvy 

o Európskej únii je vytvorenie vnútorného 

trhu, ktorý je prínosom pre trvalo 

udržateľný rozvoj Európy a zakladá sa, 

okrem iného, na vyváženom hospodárskom 

raste, sociálnom pokroku, vysokej úrovni 

ochrany a zlepšenia kvality životného 

prostredia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) V novembri 2017 Európsky 

parlament, Rada a Komisia vyhlásili a 

podpísali Európsky pilier sociálnych práv 

v prospech Európy, ktorá sa zaoberá 

nezamestnanosťou, chudobou a 

diskrimináciou a poskytuje rovnaké 

príležitosti mladým ľuďom a zraniteľným 

osobám. Komplexné a hĺbkové 

vykonávanie piliera môže byť uľahčené 

vytvorením finančných tokov, ktoré budú 

v súlade s touto cestou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 



 

AM\1172566SK.docx 5/174 PE632.153v01-00 

 SK 

(4) Kľúčovými faktormi pri 

zabezpečovaní dlhodobej 

konkurencieschopnosti hospodárstva Únie 

sú udržateľnosť a prechod na 

nízkouhlíkové obehové hospodárstvo 

odolné voči zmene klímy a efektívnejšie 

využívajúce zdroje. Udržateľnosť je už 

dlho ústredným bodom projektu Európskej 

únie a v zmluvách sa uznávajú jej sociálne 

a environmentálne rozmery. 

(4) Kľúčovými faktormi pri 

zabezpečovaní dlhodobej 

konkurencieschopnosti hospodárstva Únie 

sú udržateľnosť a prechod na 

nízkouhlíkové obehové hospodárstvo 

odolné voči zmene klímy a efektívnejšie 

využívajúce zdroje. Udržateľnosť je už 

dlho ústredným bodom projektu Európskej 

únie a v zmluvách sa uznávajú jej sociálne 

a environmentálne rozmery, zostáva však 

len želaním, keď zvážime, akým 

sklamaním sú jej výsledky zo sociálneho a 

environmentálneho hľadiska. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Pracovná skupina na vysokej 

úrovni pre investície do sociálnej 

infraštruktúry v Európe uverejnila v 

januári 2018 svoju správu, v ktorej 

odhaduje minimálnu medzeru v 

investíciách do sociálnej infraštruktúry v 

EÚ na 100 až 150 miliárd EUR ročne 

a celkovú medzeru v rokoch 2018-2030 vo 

výške viac ako 1,5 bilióna EUR. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 (4a) Veľké obchodné dohody ako 

TTIP, CETA, JEFTA atď. a výsledný 

nárast hromadného tranzitu tovaru môže 

mať značný negatívny dopad na životné 

prostredie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

Stefan Gehrold 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Komisia poverila v decembri 2016 

expertnú skupinu na vysokej úrovni, aby 

vypracovali všeobecnú a komplexnú 

stratégiu Únie pre udržateľné financovanie. 

V správe expertnej skupiny na vysokej 

úrovni, ktorá bola uverejnená 31. januára 

201824, sa vyzýva na vytvorenie technicky 

spoľahlivého systému klasifikácie na 

úrovni Únie s cieľom jasne stanoviť, ktoré 

činnosti sú „ekologické“ a „udržateľné“, 

počnúc zmiernením zmeny klímy. 

(5) Komisia poverila v decembri 2016 

expertnú skupinu na vysokej úrovni, aby 

vypracovali všeobecnú a komplexnú 

stratégiu Únie pre udržateľné financovanie. 

V správe expertnej skupiny na vysokej 

úrovni, ktorá bola uverejnená 31. januára 

201824, sa vyzýva na vytvorenie technicky 

spoľahlivého systému klasifikácie na 

úrovni Únie s cieľom jasne stanoviť, ktoré 

činnosti sú „ekologické“ a „udržateľné“, 

počnúc činnosťami na zmiernenie 

ľudského vplyvu na zmenu klímy. 

_________________ _________________ 

24 Záverečná správa expertnej skupiny EÚ 

na vysokej úrovni o udržateľnom 

financovaní s názvom „Financovanie 

udržateľného európskeho hospodárstva“, 

k dispozícii na: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

24 Záverečná správa expertnej skupiny EÚ 

na vysokej úrovni o udržateľnom 

financovaní s názvom „Financovanie 

udržateľného európskeho hospodárstva“, 

k dispozícii na: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila ambicióznu 

a komplexnú stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom plán 

je vytvoriť jednotný systém klasifikácie 

udržateľných činností. V akčnom pláne sa 

uznáva, že presmerovanie tokov kapitálu 

do udržateľnejších činností má byť 

založené na spoločnom chápaní pojmu 

„udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce 

sa činností považovaných za činnosti 

prispievajúce k environmentálnym cieľom 

by mali – ako prvý krok – pomôcť pri 

informovaní investorov o investíciách, 

ktorými sa financujú environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie 

usmernenia týkajúce sa činností 

prispievajúcich k iným cieľom 

udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov 

– môžu byť vypracované neskôr. 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila ambicióznu 

a komplexnú stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom 

pláne je vytvoriť jednotný systém 

klasifikácie udržateľných činností 

a ukazovateľov na identifikáciu stupňa 

udržateľnosti činností. V akčnom pláne sa 

uznáva, že presmerovanie tokov kapitálu 

do udržateľnejších činností má byť 

založené na spoločnom, holistickom 

chápaní vplyvu hospodárskych činností 

a investícií v súvislosti s udržateľnosťou. 

Jasné usmernenia týkajúce sa činností 

považovaných za činnosti prispievajúce 

k environmentálnym cieľom by mali – ako 

prvý krok – pomôcť pri informovaní 

investorov o investíciách, ktorými sa 

financujú environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti. Súbežne sa 

vypracujú ďalšie usmernenia týkajúce sa 

činností prispievajúcich k sociálnym 

cieľom s uznaním toho, že ciele OSN v 

oblasti trvalo udržateľného rozvoja 

pokrývajú všetky tri piliere udržateľnosti: 

environmentálny, sociálny a 

hospodársky/riadenie. V tom sa odrážajú 

aj závery Európskej rady z 20. júna 2017, 

v ktorých sa potvrdil záväzok Únie a 

členských štátov úplným, koherentným, 

komplexným, integrovaným a účinným 

spôsobom vykonávať Agendu 2030. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Achieving the SDGs in the European Union requires the channelling of capital flows towards 

sustainable investments. offering financial products and services which pursue socially 

sustainable objectives is an effective way of channelling private investments into sustainable 

activities. To achieve this aim, the SDGs and the European Pillar of Social rights offer a rich 

and useful basis for building a social taxonomy that complements a taxonomy built on 

environmental objectives. The SDGs are built on the premise that the environment, society 

and economic development are interlinked and must be addressed in an integrated manner. 

Thus, developing taxonomies in parallel woul provide the opportunity to explore those 

intelinkages 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila ambicióznu 

a komplexnú stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom plán 

je vytvoriť jednotný systém klasifikácie 

udržateľných činností. V akčnom pláne sa 

uznáva, že presmerovanie tokov kapitálu 

do udržateľnejších činností má byť 

založené na spoločnom chápaní pojmu 

„udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce 

sa činností považovaných za činnosti 

prispievajúce k environmentálnym cieľom 

by mali – ako prvý krok – pomôcť pri 

informovaní investorov o investíciách, 

ktorými sa financujú environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie 

usmernenia týkajúce sa činností 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila ambicióznu 

a komplexnú stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom 

pláne je vytvoriť jednotný systém 

klasifikácie udržateľných činností 

a ukazovatele na ich identifikáciu. 

V akčnom pláne sa uznáva, že 

presmerovanie tokov kapitálu do 

udržateľnejších činností má byť založené 

na spoločnom, holistickom chápaní 

hospodárskych činností a investícií 

v oblasti environmentálnej a sociálnej 

udržateľnosti a efektívnosti zdrojov. Jasné 

usmernenia týkajúce sa činností 

považovaných za činnosti prispievajúce 

k environmentálnym cieľom by mali – ako 
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prispievajúcich k iným cieľom 

udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov – 

môžu byť vypracované neskôr. 

prvý krok – pomôcť pri informovaní 

investorov o investíciách do udržateľných 

hospodárskych činností. Ďalšie 

usmernenia týkajúce sa činností 

prispievajúcich k iným cieľom 

udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov – 

môžu byť vypracované neskôr. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  134 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila ambicióznu 

a komplexnú stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom plán 

je vytvoriť jednotný systém klasifikácie 

udržateľných činností. V akčnom pláne sa 

uznáva, že presmerovanie tokov kapitálu 

do udržateľnejších činností má byť 

založené na spoločnom chápaní pojmu 

„udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce sa 

činností považovaných za činnosti 

prispievajúce k environmentálnym cieľom 

by mali – ako prvý krok – pomôcť pri 

informovaní investorov o investíciách, 

ktorými sa financujú environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie 

usmernenia týkajúce sa činností 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila ambicióznu 

a komplexnú stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom 

pláne je vytvoriť jednotný systém 

klasifikácie a ukazovatele na posúdenie 

uhlíkovej stopy udržateľných činností. 

V akčnom pláne sa uznáva, že 

presmerovanie tokov kapitálu do 

udržateľnejších činností má byť založené 

na spoločnom chápaní pojmu 

„udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce sa 

činností považovaných za činnosti 

prispievajúce k environmentálnym cieľom 

by mali – ako prvý krok – pomôcť pri 

informovaní investorov o investíciách, 

ktorými sa financujú environmentálne 
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prispievajúcich k iným cieľom 

udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov – 

môžu byť vypracované neskôr. 

udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie 

usmernenia týkajúce sa činností 

prispievajúcich k iným cieľom 

udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov – 

môžu byť vypracované neskôr. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila ambicióznu 

a komplexnú stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom plán 

je vytvoriť jednotný systém klasifikácie 

udržateľných činností. V akčnom pláne sa 

uznáva, že presmerovanie tokov kapitálu 

do udržateľnejších činností má byť 

založené na spoločnom chápaní pojmu 

„udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce sa 

činností považovaných za činnosti 

prispievajúce k environmentálnym cieľom 

by mali – ako prvý krok – pomôcť pri 

informovaní investorov o investíciách, 

ktorými sa financujú environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie 

usmernenia týkajúce sa činností 

prispievajúcich k iným cieľom 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila ambicióznu 

a komplexnú stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom 

pláne je vytvoriť jednotný systém 

klasifikácie udržateľných činností. 

V akčnom pláne sa uznáva, že 

presmerovanie tokov kapitálu do 

udržateľnejších činností má byť založené 

na spoločnom chápaní pojmu 

„udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce sa 

činností považovaných za činnosti 

prispievajúce k environmentálnym cieľom 

by mali – ako prvý krok – pomôcť pri 

informovaní investorov o investíciách, 

ktorými sa financujú environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie 

usmernenia týkajúce sa činností 

prispievajúcich k iným cieľom 
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udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov – 

môžu byť vypracované neskôr. 

udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov 

a cieľov riadenia – by mali byť 

vypracované neskôr krátko potom. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila ambicióznu 

a komplexnú stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom plán 

je vytvoriť jednotný systém klasifikácie 

udržateľných činností. V akčnom pláne sa 

uznáva, že presmerovanie tokov kapitálu 

do udržateľnejších činností má byť 

založené na spoločnom chápaní pojmu 

„udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce sa 

činností považovaných za činnosti 

prispievajúce k environmentálnym cieľom 

by mali – ako prvý krok – pomôcť pri 

informovaní investorov o investíciách, 

ktorými sa financujú environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie 

usmernenia týkajúce sa činností 

prispievajúcich k iným cieľom 

udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov – 

môžu byť vypracované neskôr. 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila ambicióznu 

a komplexnú stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom 

pláne je vytvoriť jednotný systém 

klasifikácie udržateľných činností. 

V akčnom pláne sa uznáva, že 

presmerovanie tokov kapitálu do 

udržateľnejších činností má byť založené 

na spoločnom chápaní pojmu 

„udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce sa 

činností považovaných za činnosti 

prispievajúce k environmentálnym cieľom 

by mali – ako prvý krok – pomôcť pri 

informovaní investorov o investíciách, 

ktorými sa financujú environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie 

usmernenia týkajúce sa činností 

prispievajúcich k iným cieľom 

udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov –

by mali byť vypracované súbežne. 
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_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  137 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila ambicióznu 

a komplexnú stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom plán 

je vytvoriť jednotný systém klasifikácie 

udržateľných činností. V akčnom pláne sa 

uznáva, že presmerovanie tokov kapitálu 

do udržateľnejších činností má byť 

založené na spoločnom chápaní pojmu 

„udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce sa 

činností považovaných za činnosti 

prispievajúce k environmentálnym cieľom 

by mali – ako prvý krok – pomôcť pri 

informovaní investorov o investíciách, 

ktorými sa financujú environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie 

usmernenia týkajúce sa činností 

prispievajúcich k iným cieľom 

udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov – 

môžu byť vypracované neskôr. 

(6) Komisia uverejnila v marci 2018 

oznámenie s názvom „Akčný plán: 

Financovanie udržateľného rastu“25, 

v ktorom stanovila stratégiu v oblasti 

udržateľného financovania. Jedným 

z cieľov stanovených v uvedenom akčnom 

pláne je presmerovať toky kapitálu do 

udržateľných investícií v snahe dosiahnuť 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Najdôležitejším a najnaliehavejším 

opatrením predpokladaným v akčnom 

pláne je vytvoriť jednotný systém 

klasifikácie udržateľných činností. 

V akčnom pláne sa uznáva, že 

presmerovanie tokov kapitálu do 

udržateľnejších činností má byť založené 

na spoločnom chápaní pojmu 

„udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce sa 

činností považovaných za činnosti 

prispievajúce k environmentálnym cieľom 

by mali – ako prvý krok – pomôcť pri 

informovaní investorov o investíciách, 

ktorými sa financujú environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie 

usmernenia týkajúce sa činností 

prispievajúcich k iným cieľom 

udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov – 

môžu byť vypracované neskôr. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 
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Pozmeňujúci návrh  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) V správe Európskeho parlamentu 

o udržateľných financiách z 29. mája 

2018 sa stanovujú základné prvky 

ukazovateľov udržateľnosti a taxonómie 

ako stimul pre udržateľné investície. Mala 

by sa zabezpečiť konzistentnosť medzi 

príslušnými právnymi predpismi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7b) Treba zdôrazniť a zabezpečiť 

dôležitosť udržania rovnováhy medzi 

environmentálnym, sociálnym rozmerom 

a rozmerom riadenia udržateľného 

financovania a investícií a presadzovať 

environmentálne citlivý a sociálne 

inkluzívny udržateľný rast. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Rozsah výzvy si vyžaduje, aby sa 

celý finančný systém a hospodárstvo 

postupne presúvali do pozície, v ktorej sú 

schopné fungovať na udržateľnom 

základe. Na tento účel je potrebné uviesť 

udržateľné financovanie do hlavného 

prúdu a treba zvážiť vplyv udržateľnosti, 

pokiaľ ide o finančné produkty a služby 

uvádzané na trh ako udržateľné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

Kay Swinburne 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Rozsah výzvy, ktorá zahŕňa presun 

celého finančného systému a 

hospodárstva do pozície, v ktorej sú 

schopné fungovať na udržateľnom 

základe, si bude vyžadovať postupný 

pohyb a priebežný progresívny prechod. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

Costas Mavrides 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Rozsah výzvy si vyžaduje postupný 

presun celého finančného systému, aby sa 

podporilo fungovanie hospodárstva na 

udržateľnom základe. 
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Pozmeňujúci návrh  143 

Miguel Viegas 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Účinným spôsobom nasmerovania 

súkromných investícií do udržateľných 

činností je ponúkanie finančných 

produktov sledujúcich environmentálne 

udržateľné ciele. Cieľom vnútroštátnych 

požiadaviek na uvádzanie na trh 

finančných produktov a podnikových 

dlhopisov ako udržateľné investície, 

najmä tých požiadaviek, ktoré sú 

stanovené s cieľom umožniť príslušným 

účastníkom trhu používať vnútroštátnu 

značku, je posilniť dôveru investorov, 

zviditeľniť túto oblasť a vyriešiť obavy 

týkajúce sa „environmentálne klamlivej 

reklamy“ („greenwashing“). Pod 

environmentálne klamlivou reklamou sa 

rozumie získanie nespravodlivej 

konkurenčnej výhody tým, že finančný 

produkt sa uvedie na trh ako šetrný 

k životnému prostrediu, hoci v skutočnosti 

nespĺňa základné environmentálne 

normy. Len málo členských štátov má 

v súčasnosti zavedené systémy 

označovania. Vychádzajú z rôznych 

taxonómií, ktoré klasifikujú 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Vzhľadom na politické záväzky 

prijaté v rámci Parížskej dohody a na 

úrovni Únie je však pravdepodobné, že 

čoraz viac členských štátov vytvorí 

systémy označovania alebo iné požiadavky 

na účastníkov trhu v súvislosti 

s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné. 

Členské štáty by pritom mali využívať 

(9) Výsledky, ktoré boli oznámené na 

nedávnej 24. konferencii OSN o zmene 

klímy v Poľsku (COP24), odrážajú 

zlyhanie všetkých doteraz zavedených 

trhových nástrojov na riešenie tejto 

núdzovej situácie v oblasti zmeny klímy. Z 

tohto dôvodu je potrebné zrušiť všetky 

usmernenia o environmentálnej politike, 

ktoré boli doteraz uložené. Musí sa 

bezodkladne zaviesť koherentný 

regulačný prístup založený na potrebe 

zabezpečiť verejnú zodpovednosť za 

strategické sektory, ako je energetika, 

bankovníctvo a doprava. Pokiaľ nebudú 

splnené tieto podmienky, emisie CO2 sa 

určite nikdy dostatočne neznížia, aby sa 

dosiahla uhlíková neutralita, ktorá je 

nevyhnutná na prežitie našej planéty. 
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svoje vlastné vnútroštátne taxonómie na 

účely určenia, ktoré investície spĺňajú 

podmienky na vymedzenie ako 

udržateľné. Ak takéto vnútroštátne 

požiadavky vychádzajú z rozdielnych 

kritérií, na základe ktorých hospodárske 

činnosti spĺňajú podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné, investori budú vzhľadom na 

ťažkosti pri porovnávaní rozdielnych 

investičných možností odrádzaní od 

cezhraničného investovania. Hospodárske 

subjekty, ktoré chcú prilákať investície 

z celej Únie, by okrem toho museli spĺňať 

rozdielne kritériá v rôznych členských 

štátoch, aby ich činnosti spĺňali na účely 

rozdielnych značiek podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné. Neexistenciou jednotných 

kritérií sa preto pre hospodárske subjekty 

zvýšia náklady a vytvoria závažné 

demotivačné faktory, ktoré predstavujú 

narušenie cezhraničného prístupu na 

kapitálové trhy pre udržateľné investície. 

Očakáva sa ďalší rast prekážok 

cezhraničného prístupu na kapitálové trhy 

na účely získavania finančných 

prostriedkov pre udržateľné projekty. 

Preto by sa mali kritériá na určenie 

environmentálnej udržateľnosti 

hospodárskej činnosti harmonizovať na 

úrovni Únie, aby sa odstránili prekážky 

fungovania vnútorného trhu a zabránilo 

ich výskytu v budúcnosti. Hospodárske 

subjekty budú v dôsledku takejto 

harmonizácie môcť ľahšie získavať 

finančné prostriedky na svoje cezhraničné 

ekologické činnosti, keďže ich 

hospodárske činnosti bude možno 

porovnať s jednotnými kritériami, aby 

mohli byť vybrané ako podkladové aktíva 

pre environmentálne udržateľné 

investície. Tým sa uľahčí prilákanie 

cezhraničných investícií v rámci Únie. 

Or. pt 
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Pozmeňujúci návrh  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Účinným spôsobom nasmerovania 

súkromných investícií do udržateľných 

činností je ponúkanie finančných 

produktov sledujúcich environmentálne 

udržateľné ciele. Cieľom vnútroštátnych 

požiadaviek na uvádzanie na trh 

finančných produktov a podnikových 

dlhopisov ako udržateľné investície, najmä 

tých požiadaviek, ktoré sú stanovené 

s cieľom umožniť príslušným účastníkom 

trhu používať vnútroštátnu značku, je 

posilniť dôveru investorov, zviditeľniť túto 

oblasť a vyriešiť obavy týkajúce sa 

„environmentálne klamlivej reklamy“ 

(„greenwashing“). Pod environmentálne 

klamlivou reklamou sa rozumie získanie 

nespravodlivej konkurenčnej výhody tým, 

že finančný produkt sa uvedie na trh ako 

šetrný k životnému prostrediu, hoci 

v skutočnosti nespĺňa základné 

environmentálne normy. Len málo 

členských štátov má v súčasnosti zavedené 

systémy označovania. Vychádzajú 

z rôznych taxonómií, ktoré klasifikujú 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Vzhľadom na politické záväzky 

prijaté v rámci Parížskej dohody a na 

úrovni Únie je však pravdepodobné, že 

čoraz viac členských štátov vytvorí 

systémy označovania alebo iné požiadavky 

na účastníkov trhu v súvislosti 

s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné. 

Členské štáty by pritom mali využívať 

svoje vlastné vnútroštátne taxonómie na 

účely určenia, ktoré investície spĺňajú 

podmienky na vymedzenie ako 

udržateľné. Ak takéto vnútroštátne 

požiadavky vychádzajú z rozdielnych 

(9) Účinným spôsobom postupného 

nasmerovania súkromných investícií do 

udržateľných činností je ponúkanie 

finančných produktov sledujúcich 

environmentálne a hospodársky udržateľné 

ciele. Cieľom vnútroštátnych požiadaviek 

na uvádzanie na trh finančných produktov 

a podnikových dlhopisov ako udržateľné 

investície, najmä tých požiadaviek, ktoré 

sú stanovené s cieľom umožniť príslušným 

účastníkom trhu používať vnútroštátnu 

značku, je posilniť dôveru investorov, 

zviditeľniť túto oblasť a vyriešiť obavy 

týkajúce sa „environmentálne klamlivej 

reklamy“ („greenwashing“). Len málo 

členských štátov má v súčasnosti zavedené 

systémy označovania. Vychádzajú 

z rôznych taxonómií, ktoré klasifikujú 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Ak takéto vnútroštátne 

požiadavky vychádzajú z rozdielnych 

kritérií, na základe ktorých hospodárske 

činnosti spĺňajú podmienky na vymedzenie 

ako environmentálne udržateľné, investori 

budú vzhľadom na ťažkosti pri 

porovnávaní rozdielnych investičných 

možností odrádzaní od cezhraničného 

investovania. Hospodárske subjekty, ktoré 

chcú prilákať investície z celej Únie, by 

okrem toho museli spĺňať rozdielne kritériá 

v rôznych členských štátoch, aby ich 

činnosti spĺňali na účely rozdielnych 

značiek podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné. Neexistenciou 

jednotných kritérií sa preto pre 

hospodárske subjekty zvýšia náklady 

a vytvoria závažné demotivačné faktory, 

ktoré predstavujú narušenie cezhraničného 

prístupu na kapitálové trhy pre udržateľné 

investície. Očakáva sa ďalší rast prekážok 
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kritérií, na základe ktorých hospodárske 

činnosti spĺňajú podmienky na vymedzenie 

ako environmentálne udržateľné, investori 

budú vzhľadom na ťažkosti pri 

porovnávaní rozdielnych investičných 

možností odrádzaní od cezhraničného 

investovania. Hospodárske subjekty, ktoré 

chcú prilákať investície z celej Únie, by 

okrem toho museli spĺňať rozdielne kritériá 

v rôznych členských štátoch, aby ich 

činnosti spĺňali na účely rozdielnych 

značiek podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné. Neexistenciou 

jednotných kritérií sa preto pre 

hospodárske subjekty zvýšia náklady 

a vytvoria závažné demotivačné faktory, 

ktoré predstavujú narušenie cezhraničného 

prístupu na kapitálové trhy pre udržateľné 

investície. Očakáva sa ďalší rast prekážok 

cezhraničného prístupu na kapitálové trhy 

na účely získavania finančných 

prostriedkov pre udržateľné projekty. Preto 

by sa mali kritériá na určenie 

environmentálnej udržateľnosti 

hospodárskej činnosti harmonizovať na 

úrovni Únie, aby sa odstránili prekážky 

fungovania vnútorného trhu a zabránilo ich 

výskytu v budúcnosti. Hospodárske 

subjekty budú v dôsledku takejto 

harmonizácie môcť ľahšie získavať 

finančné prostriedky na svoje cezhraničné 

ekologické činnosti, keďže ich 

hospodárske činnosti bude možno 

porovnať s jednotnými kritériami, aby 

mohli byť vybrané ako podkladové aktíva 

pre environmentálne udržateľné investície. 

Tým sa uľahčí prilákanie cezhraničných 

investícií v rámci Únie. 

cezhraničného prístupu na kapitálové trhy 

na účely získavania finančných 

prostriedkov pre udržateľné projekty. Preto 

by sa mali kritériá na určenie 

environmentálnej a hospodárskej 

udržateľnosti hospodárskej činnosti 

postupne harmonizovať na úrovni Únie, 

aby sa odstránili prekážky fungovania 

vnútorného trhu a zabránilo ich výskytu 

v budúcnosti. Hospodárske subjekty budú 

v dôsledku takejto harmonizácie môcť 

ľahšie získavať finančné prostriedky na 

svoje cezhraničné ekologické činnosti, 

keďže ich hospodárske činnosti bude 

možno porovnať s jednotnými kritériami, 

aby mohli byť vybrané ako podkladové 

aktíva pre environmentálne udržateľné 

investície. Tým sa uľahčí prilákanie 

cezhraničných investícií v rámci Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Účinným spôsobom nasmerovania 

súkromných investícií do udržateľných 

činností je ponúkanie finančných 

produktov sledujúcich environmentálne 

udržateľné ciele. Cieľom vnútroštátnych 

požiadaviek na uvádzanie na trh 

finančných produktov a podnikových 

dlhopisov ako udržateľné investície, najmä 

tých požiadaviek, ktoré sú stanovené 

s cieľom umožniť príslušným účastníkom 

trhu používať vnútroštátnu značku, je 

posilniť dôveru investorov, zviditeľniť túto 

oblasť a vyriešiť obavy týkajúce sa 

„environmentálne klamlivej reklamy“ 

(„greenwashing“). Pod environmentálne 

klamlivou reklamou sa rozumie získanie 

nespravodlivej konkurenčnej výhody tým, 

že finančný produkt sa uvedie na trh ako 

šetrný k životnému prostrediu, hoci 

v skutočnosti nespĺňa základné 

environmentálne normy. Len málo 

členských štátov má v súčasnosti zavedené 

systémy označovania. Vychádzajú 

z rôznych taxonómií, ktoré klasifikujú 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Vzhľadom na politické záväzky 

prijaté v rámci Parížskej dohody a na 

úrovni Únie je však pravdepodobné, že 

čoraz viac členských štátov vytvorí 

systémy označovania alebo iné požiadavky 

na účastníkov trhu v súvislosti 

s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné. 

Členské štáty by pritom mali využívať 

svoje vlastné vnútroštátne taxonómie na 

účely určenia, ktoré investície spĺňajú 

podmienky na vymedzenie ako udržateľné. 

Ak takéto vnútroštátne požiadavky 

vychádzajú z rozdielnych kritérií, na 

základe ktorých hospodárske činnosti 

spĺňajú podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné, investori 

budú vzhľadom na ťažkosti pri 

porovnávaní rozdielnych investičných 

(9) Účinným spôsobom nasmerovania 

a postupného prechodu súkromných 

investícií do udržateľných činností je 

ponúkanie finančných produktov a služieb 

sledujúcich environmentálne udržateľné 

ciele. Cieľom vnútroštátnych požiadaviek 

na uvádzanie na trh finančných produktov 

a podnikových dlhopisov ako udržateľné 

investície, najmä tých požiadaviek, ktoré 

sú stanovené s cieľom umožniť príslušným 

účastníkom trhu používať vnútroštátnu 

značku, je posilniť dôveru investorov, 

zviditeľniť túto oblasť a vyriešiť obavy 

týkajúce sa „environmentálne klamlivej 

reklamy“ („greenwashing“). Pod 

environmentálne klamlivou reklamou sa 

rozumie získanie nespravodlivej 

konkurenčnej výhody tým, že finančný 

produkt sa uvedie na trh ako šetrný 

k životnému prostrediu, hoci v skutočnosti 

nespĺňa základné environmentálne normy. 

Len málo členských štátov má v súčasnosti 

zavedené systémy označovania. 

Vychádzajú z rôznych taxonómií, ktoré 

klasifikujú environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti. Vzhľadom na 

politické záväzky prijaté v rámci Parížskej 

dohody a na úrovni Únie je však 

pravdepodobné, že čoraz viac členských 

štátov vytvorí systémy označovania alebo 

iné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné. 

Členské štáty by pritom mali využívať 

svoje vlastné vnútroštátne taxonómie na 

účely určenia, ktoré investície spĺňajú 

podmienky na vymedzenie ako udržateľné. 

Ak takéto vnútroštátne požiadavky 

vychádzajú z rozdielnych kritérií, na 

základe ktorých hospodárske činnosti 

spĺňajú podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné, investori 

budú vzhľadom na ťažkosti pri 

porovnávaní rozdielnych investičných 
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možností odrádzaní od cezhraničného 

investovania. Hospodárske subjekty, ktoré 

chcú prilákať investície z celej Únie, by 

okrem toho museli spĺňať rozdielne kritériá 

v rôznych členských štátoch, aby ich 

činnosti spĺňali na účely rozdielnych 

značiek podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné. Neexistenciou 

jednotných kritérií sa preto pre 

hospodárske subjekty zvýšia náklady 

a vytvoria závažné demotivačné faktory, 

ktoré predstavujú narušenie cezhraničného 

prístupu na kapitálové trhy pre udržateľné 

investície. Očakáva sa ďalší rast prekážok 

cezhraničného prístupu na kapitálové trhy 

na účely získavania finančných 

prostriedkov pre udržateľné projekty. Preto 

by sa mali kritériá na určenie 

environmentálnej udržateľnosti 

hospodárskej činnosti harmonizovať na 

úrovni Únie, aby sa odstránili prekážky 

fungovania vnútorného trhu a zabránilo ich 

výskytu v budúcnosti. Hospodárske 

subjekty budú v dôsledku takejto 

harmonizácie môcť ľahšie získavať 

finančné prostriedky na svoje cezhraničné 

ekologické činnosti, keďže ich 

hospodárske činnosti bude možno 

porovnať s jednotnými kritériami, aby 

mohli byť vybrané ako podkladové aktíva 

pre environmentálne udržateľné investície. 

Tým sa uľahčí prilákanie cezhraničných 

investícií v rámci Únie. 

možností odrádzaní od cezhraničného 

investovania. Hospodárske subjekty, ktoré 

chcú prilákať investície z celej Únie, by 

okrem toho museli spĺňať rozdielne kritériá 

v rôznych členských štátoch, aby ich 

činnosti spĺňali na účely rozdielnych 

značiek podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné. Neexistenciou 

jednotných kritérií sa preto pre 

hospodárske subjekty zvýšia náklady 

a vytvoria závažné demotivačné faktory, 

ktoré predstavujú narušenie cezhraničného 

prístupu na kapitálové trhy pre udržateľné 

investície. Očakáva sa ďalší rast prekážok 

cezhraničného prístupu na kapitálové trhy 

na účely získavania finančných 

prostriedkov pre udržateľné projekty. Preto 

by sa mali kritériá na určenie 

environmentálnej udržateľnosti 

hospodárskej činnosti harmonizovať na 

úrovni Únie, aby sa odstránili prekážky 

fungovania vnútorného trhu a zabránilo ich 

výskytu v budúcnosti. Hospodárske 

subjekty budú v dôsledku takejto 

harmonizácie môcť ľahšie získavať 

finančné prostriedky na svoje cezhraničné 

ekologické činnosti, keďže ich 

hospodárske činnosti bude možno 

porovnať s jednotnými kritériami, aby 

mohli byť vybrané ako podkladové aktíva 

pre environmentálne udržateľné investície. 

Tým sa uľahčí prilákanie cezhraničných 

investícií v rámci Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Účinným spôsobom nasmerovania 

súkromných investícií do udržateľných 

(9) Účinným spôsobom nasmerovania 

súkromných investícií do udržateľných 



 

AM\1172566SK.docx 21/174 PE632.153v01-00 

 SK 

činností je ponúkanie finančných 

produktov sledujúcich environmentálne 

udržateľné ciele. Cieľom vnútroštátnych 

požiadaviek na uvádzanie na trh 

finančných produktov a podnikových 

dlhopisov ako udržateľné investície, najmä 

tých požiadaviek, ktoré sú stanovené 

s cieľom umožniť príslušným účastníkom 

trhu používať vnútroštátnu značku, je 

posilniť dôveru investorov, zviditeľniť túto 

oblasť a vyriešiť obavy týkajúce sa 

„environmentálne klamlivej reklamy“ 

(„greenwashing“). Pod environmentálne 

klamlivou reklamou sa rozumie získanie 

nespravodlivej konkurenčnej výhody tým, 

že finančný produkt sa uvedie na trh ako 

šetrný k životnému prostrediu, hoci 

v skutočnosti nespĺňa základné 

environmentálne normy. Len málo 

členských štátov má v súčasnosti zavedené 

systémy označovania. Vychádzajú 

z rôznych taxonómií, ktoré klasifikujú 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Vzhľadom na politické záväzky 

prijaté v rámci Parížskej dohody a na 

úrovni Únie je však pravdepodobné, že 

čoraz viac členských štátov vytvorí 

systémy označovania alebo iné požiadavky 

na účastníkov trhu v súvislosti 

s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné. 

Členské štáty by pritom mali využívať 

svoje vlastné vnútroštátne taxonómie na 

účely určenia, ktoré investície spĺňajú 

podmienky na vymedzenie ako udržateľné. 

Ak takéto vnútroštátne požiadavky 

vychádzajú z rozdielnych kritérií, na 

základe ktorých hospodárske činnosti 

spĺňajú podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné, investori 

budú vzhľadom na ťažkosti pri 

porovnávaní rozdielnych investičných 

možností odrádzaní od cezhraničného 

investovania. Hospodárske subjekty, ktoré 

chcú prilákať investície z celej Únie, by 

okrem toho museli spĺňať rozdielne kritériá 

v rôznych členských štátoch, aby ich 

činností je ponúkanie finančných 

produktov sledujúcich environmentálne 

udržateľné ciele. Cieľom vnútroštátnych 

požiadaviek na uvádzanie na trh 

finančných produktov a podnikových 

dlhopisov ako udržateľné investície, najmä 

tých požiadaviek, ktoré sú stanovené 

s cieľom umožniť príslušným účastníkom 

trhu používať vnútroštátnu značku, je 

posilniť dôveru investorov, zviditeľniť túto 

oblasť a vyriešiť obavy týkajúce sa 

„environmentálne klamlivej reklamy“ 

(„greenwashing“). Pod environmentálne 

klamlivou reklamou sa rozumie získanie 

nespravodlivej konkurenčnej výhody tým, 

že finančný produkt sa uvedie na trh ako 

šetrný k životnému prostrediu, hoci 

v skutočnosti nespĺňa základné 

environmentálne normy. Len málo 

členských štátov má v súčasnosti zavedené 

systémy označovania. Vychádzajú 

z rôznych taxonómií, ktoré klasifikujú 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Vzhľadom na politické záväzky 

prijaté v rámci Parížskej dohody a na 

úrovni Únie je však možné, že čoraz viac 

členských štátov vytvorí systémy 

označovania alebo iné požiadavky na 

účastníkov trhu v súvislosti s finančnými 

produktmi alebo podnikovými dlhopismi, 

ktoré sa uvádzajú na trh ako 

environmentálne udržateľné. Členské štáty 

by pritom mali využívať svoje vlastné 

vnútroštátne taxonómie na účely určenia, 

ktoré investície spĺňajú podmienky na 

vymedzenie ako udržateľné. Ak takéto 

vnútroštátne požiadavky vychádzajú 

z rozdielnych kritérií, na základe ktorých 

hospodárske činnosti spĺňajú podmienky 

na vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné, investori budú vzhľadom na 

ťažkosti pri porovnávaní rozdielnych 

investičných možností odrádzaní od 

cezhraničného investovania. Hospodárske 

subjekty, ktoré chcú prilákať investície 

z celej Únie, by okrem toho museli spĺňať 

rozdielne kritériá v rôznych členských 

štátoch, aby ich činnosti spĺňali na účely 



 

PE632.153v01-00 22/174 AM\1172566SK.docx 

SK 

činnosti spĺňali na účely rozdielnych 

značiek podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné. Neexistenciou 

jednotných kritérií sa preto pre 

hospodárske subjekty zvýšia náklady 

a vytvoria závažné demotivačné faktory, 

ktoré predstavujú narušenie cezhraničného 

prístupu na kapitálové trhy pre udržateľné 

investície. Očakáva sa ďalší rast prekážok 

cezhraničného prístupu na kapitálové trhy 

na účely získavania finančných 

prostriedkov pre udržateľné projekty. Preto 

by sa mali kritériá na určenie 

environmentálnej udržateľnosti 

hospodárskej činnosti harmonizovať na 

úrovni Únie, aby sa odstránili prekážky 

fungovania vnútorného trhu a zabránilo 

ich výskytu v budúcnosti. Hospodárske 

subjekty budú v dôsledku takejto 

harmonizácie môcť ľahšie získavať 

finančné prostriedky na svoje cezhraničné 

ekologické činnosti, keďže ich 

hospodárske činnosti bude možno 

porovnať s jednotnými kritériami, aby 

mohli byť vybrané ako podkladové aktíva 

pre environmentálne udržateľné investície. 

Tým sa uľahčí prilákanie cezhraničných 

investícií v rámci Únie. 

rozdielnych značiek podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné. Neexistenciou jednotných 

kritérií sa preto pre hospodárske subjekty 

zvýšia náklady a vytvoria závažné 

demotivačné faktory, ktoré predstavujú 

narušenie cezhraničného prístupu na 

kapitálové trhy pre udržateľné investície. 

Očakáva sa ďalší rast prekážok 

cezhraničného prístupu na kapitálové trhy 

na účely získavania finančných 

prostriedkov pre udržateľné projekty. S 

cieľom odstrániť prekážky fungovania 

vnútorného trhu a predchádzať ich 

budúcemu vzniku by bolo jedným z 

možných riešení na zváženie 

harmonizovať kritérií na určenie toho, či 

je hospodárska činnosť environmentálne 

udržateľná. Hospodárske subjekty budú 

v dôsledku takejto harmonizácie môcť 

ľahšie získavať finančné prostriedky na 

svoje cezhraničné ekologické činnosti, 

keďže ich hospodárske činnosti bude 

možno porovnať s jednotnými kritériami, 

aby mohli byť vybrané ako podkladové 

aktíva pre environmentálne udržateľné 

investície. Tým sa uľahčí prilákanie 

cezhraničných investícií v rámci Únie. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Účinným spôsobom nasmerovania 

súkromných investícií do udržateľných 

činností je ponúkanie finančných 

produktov sledujúcich environmentálne 

udržateľné ciele. Cieľom vnútroštátnych 

požiadaviek na uvádzanie na trh 

finančných produktov a podnikových 

(9) Účinným spôsobom nasmerovania 

súkromných investícií do udržateľných 

činností je ponúkanie finančných 

produktov sledujúcich environmentálne 

udržateľné ciele, ktoré sú tak aj uvádzané 

na trh. Cieľom vnútroštátnych požiadaviek 

na uvádzanie na trh finančných produktov 
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dlhopisov ako udržateľné investície, najmä 

tých požiadaviek, ktoré sú stanovené 

s cieľom umožniť príslušným účastníkom 

trhu používať vnútroštátnu značku, je 

posilniť dôveru investorov, zviditeľniť túto 

oblasť a vyriešiť obavy týkajúce sa 

„environmentálne klamlivej reklamy“ 

(„greenwashing“). Pod environmentálne 

klamlivou reklamou sa rozumie získanie 

nespravodlivej konkurenčnej výhody tým, 

že finančný produkt sa uvedie na trh ako 

šetrný k životnému prostrediu, hoci 

v skutočnosti nespĺňa základné 

environmentálne normy. Len málo 

členských štátov má v súčasnosti zavedené 

systémy označovania. Vychádzajú 

z rôznych taxonómií, ktoré klasifikujú 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Vzhľadom na politické záväzky 

prijaté v rámci Parížskej dohody a na 

úrovni Únie je však pravdepodobné, že 

čoraz viac členských štátov vytvorí 

systémy označovania alebo iné požiadavky 

na účastníkov trhu v súvislosti 

s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné. 

Členské štáty by pritom mali využívať 

svoje vlastné vnútroštátne taxonómie na 

účely určenia, ktoré investície spĺňajú 

podmienky na vymedzenie ako udržateľné. 

Ak takéto vnútroštátne požiadavky 

vychádzajú z rozdielnych kritérií, na 

základe ktorých hospodárske činnosti 

spĺňajú podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné, investori 

budú vzhľadom na ťažkosti pri 

porovnávaní rozdielnych investičných 

možností odrádzaní od cezhraničného 

investovania. Hospodárske subjekty, ktoré 

chcú prilákať investície z celej Únie, by 

okrem toho museli spĺňať rozdielne kritériá 

v rôznych členských štátoch, aby ich 

činnosti spĺňali na účely rozdielnych 

značiek podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné. Neexistenciou 

jednotných kritérií sa preto pre 

hospodárske subjekty zvýšia náklady 

a podnikových dlhopisov ako udržateľné 

investície, najmä tých požiadaviek, ktoré 

sú stanovené s cieľom umožniť príslušným 

účastníkom trhu používať vnútroštátnu 

značku, je posilniť dôveru investorov, 

zviditeľniť túto oblasť a vyriešiť obavy 

týkajúce sa „environmentálne klamlivej 

reklamy“ („greenwashing“). Pod 

environmentálne klamlivou reklamou sa 

rozumie získanie nespravodlivej 

konkurenčnej výhody tým, že finančný 

produkt sa uvedie na trh ako šetrný 

k životnému prostrediu, hoci v skutočnosti 

nespĺňa základné environmentálne normy. 

Len málo členských štátov má v súčasnosti 

zavedené systémy označovania. 

Vychádzajú z rôznych taxonómií, ktoré 

klasifikujú environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti. Vzhľadom na 

politické záväzky prijaté v rámci Parížskej 

dohody a na úrovni Únie je však 

pravdepodobné, že čoraz viac členských 

štátov vytvorí systémy označovania alebo 

iné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné. 

Členské štáty by pritom mali využívať 

svoje vlastné vnútroštátne taxonómie na 

účely určenia, ktoré investície spĺňajú 

podmienky na vymedzenie ako udržateľné. 

Ak takéto vnútroštátne požiadavky 

vychádzajú z rozdielnych kritérií, na 

základe ktorých hospodárske činnosti 

spĺňajú podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné, investori 

budú vzhľadom na ťažkosti pri 

porovnávaní rozdielnych investičných 

možností odrádzaní od cezhraničného 

investovania. Hospodárske subjekty, ktoré 

chcú prilákať investície z celej Únie, by 

okrem toho museli spĺňať rozdielne kritériá 

v rôznych členských štátoch, aby ich 

činnosti spĺňali na účely rozdielnych 

značiek podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné. Neexistenciou 

jednotných kritérií sa preto pre 

hospodárske subjekty zvýšia náklady 
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a vytvoria závažné demotivačné faktory, 

ktoré predstavujú narušenie cezhraničného 

prístupu na kapitálové trhy pre udržateľné 

investície. Očakáva sa ďalší rast prekážok 

cezhraničného prístupu na kapitálové trhy 

na účely získavania finančných 

prostriedkov pre udržateľné projekty. Preto 

by sa mali kritériá na určenie 

environmentálnej udržateľnosti 

hospodárskej činnosti harmonizovať na 

úrovni Únie, aby sa odstránili prekážky 

fungovania vnútorného trhu a zabránilo ich 

výskytu v budúcnosti. Hospodárske 

subjekty budú v dôsledku takejto 

harmonizácie môcť ľahšie získavať 

finančné prostriedky na svoje cezhraničné 

ekologické činnosti, keďže ich 

hospodárske činnosti bude možno 

porovnať s jednotnými kritériami, aby 

mohli byť vybrané ako podkladové aktíva 

pre environmentálne udržateľné investície. 

Tým sa uľahčí prilákanie cezhraničných 

investícií v rámci Únie. 

a vytvoria závažné demotivačné faktory, 

ktoré predstavujú narušenie cezhraničného 

prístupu na kapitálové trhy pre udržateľné 

investície. Očakáva sa ďalší rast prekážok 

cezhraničného prístupu na kapitálové trhy 

na účely získavania finančných 

prostriedkov pre udržateľné projekty. Preto 

by sa mali kritériá na určenie 

environmentálnej udržateľnosti 

hospodárskej činnosti harmonizovať na 

úrovni Únie, aby sa odstránili prekážky 

fungovania vnútorného trhu a zabránilo ich 

výskytu v budúcnosti. Hospodárske 

subjekty budú v dôsledku takejto 

harmonizácie môcť ľahšie získavať 

finančné prostriedky na svoje cezhraničné 

ekologické činnosti, keďže ich 

hospodárske činnosti bude možno 

porovnať s jednotnými kritériami, aby 

mohli byť vybrané ako podkladové aktíva 

pre environmentálne udržateľné investície. 

Tým sa uľahčí prilákanie cezhraničných 

investícií v rámci Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

Pavel Poc 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Rámec taxonómie na investovanie 

do udržateľných investícií by mal 

primárne slúžiť na uľahčenie investícií 

tohto typu a nemal by byť nástrojom 

núteného prerozdeľovania investícií z 

iných projektov. Rámec taxonómie na 

investovanie do udržateľných investícií by 

nemal zásadne ovplyvniť 

dostupnosť/náklady iných foriem 

financovania. Je potrebné zvážiť, aké 

dôsledky môžu mať „udržateľné“ 

nástroje na „neudržateľné“ nástroje, 
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ktoré boli realizované skôr. Je tiež dôležité 

stanoviť, že toto nariadenie by sa malo 

vzťahovať iba na nové investície, aby sa 

zabránilo efektu retroaktivity. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Too strict sustainability framework could pose a large threat for conventional energy 

generation assets, which are still in many countries the backbone of energy system and are 

granting the security of energy supply to customers. If any investment labelled as non-

sustainable would be fundamentally disadvantaged, that could lead to significant risk of 

security of supply failure and higher energy prices for customers. Also reduced cost of capital 

to hold sustainable investments by banks may result in providing funding for risky projects 

only because they display sustainable features. 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Okrem toho by v prípade potreby 

označovanie finančných produktov alebo 

podnikových dlhopisov za 

environmentálne škodlivé 

prostredníctvom jednotných kritérií 

poskytovalo dodatočné informácie o trhu s 

ohľadom na hospodárske činnosti, ktoré 

významne poškodzujú environmentálne 

ciele, a umožnilo by finančnému trhu 

postupne nasmerovať súkromné investície 

smerom k environmentálne neutrálnym 

hospodárskym činnostiam, ktoré nemajú 

osobitné označenie, alebo k 

environmentálne udržateľným 

hospodárskym činnostiam. Umožní tiež 

Únii a členským štátom, aby ukončili 

verejnú finančnú podporu investícií, ktoré 

významne poškodzujú environmentálne 

ciele. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  150 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Aby Únia dosiahla svoje 

environmentálne a klimatické záväzky, je 

potrebné mobilizovať súkromné 

investície. Dosiahnutie tohto cieľa si 

vyžaduje dlhodobé plánovanie, ako aj 

regulačnú stabilitu a predvídateľnosť pre 

investorov. V záujme zabezpečenia 

koherentného politického rámca pre 

udržateľné investície je preto dôležité, aby 

ustanovenia tohto nariadenia nadväzovali 

na existujúce právne predpisy Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Dosiahnutie environmentálnych a 

klimatických záväzkov Únie si vyžaduje 

súkromné investície. Na mobilizáciu 

súkromných investícií je potrebné 

zabezpečiť koherentný politický rámec pre 

udržateľné investície. To si vyžaduje 

dlhodobú regulačnú stabilitu 

a predvídateľnosť pre investorov. Preto je 

dôležité, aby ustanovenia tohto nariadenia 

nadväzovali na existujúce právne predpisy 

Únie. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  152 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Ak účastníci trhu navyše 

neposkytujú investorom žiadne vysvetlenie 

o príspevku ich činností, do ktorých 

investujú, k naplneniu environmentálnych 

cieľov alebo ak používajú rozdielne 

koncepcie pri vysvetľovaní pojmu 
„udržateľná“ hospodárska činnosť, 

investori môžu považovať kontrolovanie 

a porovnávanie týchto rozdielnych 

finančných produktov za neprimerane 

zaťažujúce. Zistilo sa, že toto odrádza 

investorov od investovania do 

ekologických finančných produktov. 

Nedostatok dôvery investorov má okrem 

toho zásadný nepriaznivý vplyv na trh pre 

udržateľné investície. Ďalej sa ukázalo, že 

vnútroštátne pravidlá alebo trhové 

iniciatívy na riešenie tejto otázky v rámci 

vnútroštátnych hraníc povedú 

k fragmentácii vnútorného trhu. 

Investorom pomôže porovnávať 

cezhraničné investičné príležitosti šetrné 

k životnému prostrediu, ak účastníci 

finančného trhu zverejnia, ako finančné 

produkty, o ktorých tvrdia, že sú šetrné 

k životnému prostrediu, spĺňajú 

environmentálne ciele, a ako používajú pre 

takéto zverejnenia spoločné kritériá platné 

v celej Únii. Investori budú potom s vyššou 

dôverou investovať do ekologických 

finančných produktov v celej Únii, čím sa 

zlepší fungovanie vnútorného trhu. 

(10) Ak účastníci trhu navyše 

nezverejnia, ako činnosti, do ktorých 

investujú, prispievajú k naplneniu 

environmentálnych cieľov alebo ak 

používajú rozdielne metriky a kritériá na 

určenie toho, čo to je „udržateľná“ 

hospodárska činnosť, investori môžu 

považovať kontrolovanie a porovnávanie 

týchto rozdielnych finančných produktov 

za neprimerane zaťažujúce. Zistilo sa, že 

toto odrádza investorov od investovania do 

udržateľných finančných produktov. 

Nedostatok dôvery investorov má okrem 

toho zásadný nepriaznivý vplyv na trh pre 

udržateľné investície. Ďalej sa ukázalo, že 

vnútroštátne pravidlá alebo trhové 

iniciatívy na riešenie tejto otázky v rámci 

vnútroštátnych hraníc povedú 

k fragmentácii vnútorného trhu. 

Investorom pomôže porovnávať 

environmentálny vplyv cezhraničných 

investičných príležitostí, ak účastníci 

finančného trhu zverejnia, ako finančné 

produkty, o ktorých tvrdia, že sú šetrné 

k životnému prostrediu, spĺňajú 

environmentálne ciele, a ako používajú pre 

takéto zverejnenia spoločné kritériá platné 

v celej Únii. Investori budú potom s vyššou 

dôverou investovať do ekologických 

finančných produktov v celej Únii, čím sa 

zlepší fungovanie vnútorného trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  153 
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Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Ak účastníci trhu navyše 

neposkytujú investorom žiadne vysvetlenie 

o príspevku ich činností, do ktorých 

investujú, k naplneniu environmentálnych 

cieľov alebo ak používajú rozdielne 

koncepcie pri vysvetľovaní pojmu 
„udržateľná“ hospodárska činnosť, 

investori môžu považovať kontrolovanie 

a porovnávanie týchto rozdielnych 

finančných produktov za neprimerane 

zaťažujúce. Zistilo sa, že toto odrádza 

investorov od investovania do 

ekologických finančných produktov. 

Nedostatok dôvery investorov má okrem 

toho zásadný nepriaznivý vplyv na trh pre 

udržateľné investície. Ďalej sa ukázalo, že 

vnútroštátne pravidlá alebo trhové 

iniciatívy na riešenie tejto otázky v rámci 

vnútroštátnych hraníc povedú 

k fragmentácii vnútorného trhu. 

Investorom pomôže porovnávať 

cezhraničné investičné príležitosti šetrné 

k životnému prostrediu, ak účastníci 

finančného trhu zverejnia, ako finančné 

produkty, o ktorých tvrdia, že sú šetrné 

k životnému prostrediu, spĺňajú 

environmentálne ciele, a ako používajú pre 

takéto zverejnenia spoločné kritériá platné 

v celej Únii. Investori budú potom s vyššou 

dôverou investovať do ekologických 

finančných produktov v celej Únii, čím sa 

zlepší fungovanie vnútorného trhu. 

(10) Ak účastníci trhu navyše 

nezverejnia, ako činnosti, do ktorých 

investujú, prispievajú k naplneniu 

environmentálnych cieľov alebo ak 

používajú rozdielne metriky a kritériá na 

určenie toho, čo to je „udržateľná“ 

hospodárska činnosť, investori môžu 

považovať kontrolovanie a porovnávanie 

týchto rozdielnych finančných produktov 

za neprimerane zaťažujúce. Zistilo sa, že 

toto odrádza investorov od investovania do 

udržateľných finančných produktov. 

Nedostatok dôvery investorov má okrem 

toho zásadný nepriaznivý vplyv na trh pre 

udržateľné investície. Ďalej sa ukázalo, že 

vnútroštátne pravidlá alebo trhové 

iniciatívy na riešenie tejto otázky v rámci 

vnútroštátnych hraníc povedú 

k fragmentácii vnútorného trhu. 

Investorom pomôže porovnávať 

cezhraničné investičné príležitosti šetrné 

k životnému prostrediu, ak účastníci 

finančného trhu zverejnia, ako finančné 

produkty, o ktorých tvrdia, že sú šetrné 

k životnému prostrediu, spĺňajú 

environmentálne ciele, a ako používajú pre 

takéto zverejnenia spoločné kritériá platné 

v celej Únii. Investori budú potom s vyššou 

dôverou investovať do ekologických 

finančných produktov v celej Únii, čím sa 

zlepší fungovanie vnútorného trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nariadenia 



 

AM\1172566SK.docx 29/174 PE632.153v01-00 

 SK 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Ak účastníci trhu navyše 

neposkytujú investorom žiadne vysvetlenie 

o príspevku ich činností, do ktorých 

investujú, k naplneniu environmentálnych 

cieľov alebo ak používajú rozdielne 

koncepcie pri vysvetľovaní pojmu 

„udržateľná“ hospodárska činnosť, 

investori môžu považovať kontrolovanie 

a porovnávanie týchto rozdielnych 

finančných produktov za neprimerane 

zaťažujúce. Zistilo sa, že toto odrádza 

investorov od investovania do 

ekologických finančných produktov. 

Nedostatok dôvery investorov má okrem 

toho zásadný nepriaznivý vplyv na trh pre 

udržateľné investície. Ďalej sa ukázalo, že 

vnútroštátne pravidlá alebo trhové 

iniciatívy na riešenie tejto otázky v rámci 

vnútroštátnych hraníc povedú 

k fragmentácii vnútorného trhu. 

Investorom pomôže porovnávať 

cezhraničné investičné príležitosti šetrné 

k životnému prostrediu, ak účastníci 

finančného trhu zverejnia, ako finančné 

produkty, o ktorých tvrdia, že sú šetrné 

k životnému prostrediu, spĺňajú 

environmentálne ciele, a ako používajú pre 

takéto zverejnenia spoločné kritériá platné 

v celej Únii. Investori budú potom s vyššou 

dôverou investovať do ekologických 

finančných produktov v celej Únii, čím sa 

zlepší fungovanie vnútorného trhu. 

(10) Ak účastníci trhu navyše 

neposkytujú investorom žiadne vysvetlenie 

o príspevku ich činností, do ktorých 

investujú, k naplneniu environmentálnych 

cieľov alebo ak používajú rozdielne 

koncepcie pri vysvetľovaní pojmu 

„udržateľná“ hospodárska činnosť, 

investori môžu považovať kontrolovanie 

a porovnávanie týchto rozdielnych 

finančných produktov za neprimerane 

zaťažujúce. Zistilo sa, že toto odrádza 

investorov od investovania do 

ekologických finančných produktov. 

Nedostatok dôvery investorov má okrem 

toho zásadný nepriaznivý vplyv na trh pre 

udržateľné investície. Ďalej sa ukázalo, že 

vnútroštátne pravidlá alebo trhové 

iniciatívy na riešenie tejto otázky v rámci 

vnútroštátnych hraníc povedú 

k fragmentácii vnútorného trhu. 

Investorom pomôže porovnávať 

cezhraničné investičné príležitosti šetrné 

k životnému prostrediu a stimuluje 

spoločnosti, do ktorých sa investuje, aby 

dosiahli udržateľnosť svojich obchodných 

modelov, ak účastníci finančného trhu 

zverejnia, ako finančné produkty, o ktorých 

tvrdia, že sú šetrné k životnému prostrediu, 

spĺňajú environmentálne ciele, a ako 

používajú pre takéto zverejnenia spoločné 

kritériá platné v celej Únii. Investori budú 

potom s vyššou dôverou investovať do 

ekologických finančných produktov v celej 

Únii, čím sa zlepší fungovanie vnútorného 

trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Ak účastníci trhu navyše 

neposkytujú investorom žiadne vysvetlenie 

o príspevku ich činností, do ktorých 

investujú, k naplneniu environmentálnych 

cieľov alebo ak používajú rozdielne 

koncepcie pri vysvetľovaní pojmu 

„udržateľná“ hospodárska činnosť, 

investori môžu považovať kontrolovanie 

a porovnávanie týchto rozdielnych 

finančných produktov za neprimerane 

zaťažujúce. Zistilo sa, že toto odrádza 

investorov od investovania do 

ekologických finančných produktov. 

Nedostatok dôvery investorov má okrem 

toho zásadný nepriaznivý vplyv na trh pre 

udržateľné investície. Ďalej sa ukázalo, že 

vnútroštátne pravidlá alebo trhové 

iniciatívy na riešenie tejto otázky v rámci 

vnútroštátnych hraníc povedú 

k fragmentácii vnútorného trhu. 

Investorom pomôže porovnávať 

cezhraničné investičné príležitosti šetrné 

k životnému prostrediu, ak účastníci 

finančného trhu zverejnia, ako finančné 

produkty, o ktorých tvrdia, že sú šetrné 

k životnému prostrediu, spĺňajú 

environmentálne ciele, a ako používajú pre 

takéto zverejnenia spoločné kritériá platné 

v celej Únii. Investori budú potom s vyššou 

dôverou investovať do ekologických 

finančných produktov v celej Únii, čím sa 

zlepší fungovanie vnútorného trhu. 

(10) Ak účastníci trhu navyše 

neposkytujú investorom žiadne vysvetlenie 

o príspevku ich činností, do ktorých 

investujú, k naplneniu environmentálnych 

cieľov alebo ak používajú rozdielne 

koncepcie pri vysvetľovaní pojmu 

„udržateľná“ hospodárska činnosť, 

investori môžu považovať kontrolovanie 

a porovnávanie týchto rozdielnych 

finančných produktov za neprimerane 

zaťažujúce. Zistilo sa, že toto odrádza 

investorov od investovania do 

udržateľných finančných produktov. 

Nedostatok dôvery investorov má okrem 

toho zásadný nepriaznivý vplyv na trh pre 

udržateľné investície. Ďalej sa ukázalo, že 

vnútroštátne pravidlá alebo trhové 

iniciatívy na riešenie tejto otázky v rámci 

vnútroštátnych hraníc povedú 

k fragmentácii vnútorného trhu. 

Investorom pomôže porovnávať 

cezhraničné investičné príležitosti šetrné 

k životnému prostrediu, ak účastníci 

finančného trhu zverejnia, ako finančné 

produkty, o ktorých tvrdia, že sú šetrné 

k životnému prostrediu, spĺňajú 

environmentálne ciele, a ako používajú pre 

takéto zverejnenia spoločné kritériá platné 

v celej Únii. Investori budú potom s vyššou 

dôverou investovať do udržateľných 

finančných produktov v celej Únii, čím sa 

zlepší fungovanie vnútorného trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Ak účastníci trhu navyše 

neposkytujú investorom žiadne vysvetlenie 

o príspevku ich činností, do ktorých 

investujú, k naplneniu environmentálnych 

cieľov alebo ak používajú rozdielne 

koncepcie pri vysvetľovaní pojmu 

„udržateľná“ hospodárska činnosť, 

investori môžu považovať kontrolovanie 

a porovnávanie týchto rozdielnych 

finančných produktov za neprimerane 

zaťažujúce. Zistilo sa, že toto odrádza 

investorov od investovania do 

ekologických finančných produktov. 

Nedostatok dôvery investorov má okrem 

toho zásadný nepriaznivý vplyv na trh pre 

udržateľné investície. Ďalej sa ukázalo, že 

vnútroštátne pravidlá alebo trhové 

iniciatívy na riešenie tejto otázky v rámci 

vnútroštátnych hraníc povedú 

k fragmentácii vnútorného trhu. 

Investorom pomôže porovnávať 

cezhraničné investičné príležitosti šetrné 

k životnému prostrediu, ak účastníci 

finančného trhu zverejnia, ako finančné 

produkty, o ktorých tvrdia, že sú šetrné 

k životnému prostrediu, spĺňajú 

environmentálne ciele, a ako používajú pre 

takéto zverejnenia spoločné kritériá platné 

v celej Únii. Investori budú potom s vyššou 

dôverou investovať do ekologických 

finančných produktov v celej Únii, čím sa 

zlepší fungovanie vnútorného trhu. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 (10a) Ukazovatele by mali byť 

harmonizované na základe existujúcich 

záväzkov, ako je práca Komisie, 

Európskej environmentálnej agentúry a 

OECD, a mali by zahŕňať 

environmentálny vplyv na emisie CO2 a 

iné emisie, biodiverzitu, produkciu 

odpadu, využívanie energie a energie 

a obnoviteľných zdrojov, surovín, vody 

a na priame a nepriame využívanie pôdy, 

ako sa stanovuje v rámci monitorovania 

obehového hospodárstva vypracovanom 

Komisiou (COM/2018/29 final), akčnom 

pláne EÚ pre obehové hospodárstvo 

(COM/2015/0614 final) a v uznesení 

Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 na 

tému Efektívne využívanie zdrojov: 

prechod na obehové hospodárstvo 

(2014/2208(INI)). Okrem toho by sa mali 

ukazovatele navrhnúť aj s prihliadnutím 

na odporúčania skupiny expertov 

Európskej komisie na podporu 

financovania obehového hospodárstva. 

Komisia by mala posúdiť, ako integrovať 

prácu tejto skupiny expertov do TEG. 

Ukazovatele by mali zohľadňovať 

medzinárodne uznávané udržateľné 

normy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Ukazovatele by mali byť 

harmonizované na základe existujúcich 

záväzkov, ako sú napríklad záväzky 

vypracované Komisiou, Európskou 

environmentálnou agentúrou a OECD, a 

mali by zahŕňať environmentálny vplyv 

na emisie CO2 a iné emisie, biodiverzitu, 
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produkciu odpadu, využívanie energie, 

surovín, vody a na priame a nepriame 

využívanie pôdy, ako sa stanovuje v rámci 

monitorovania obehového hospodárstva 

vypracovanom Komisiou (COM/2018/29 

final), akčnom pláne EÚ pre obehové 

hospodárstvo (COM/2015/0614 final) 

v uznesení Európskeho parlamentu na 

tému Efektívne využívanie zdrojov: 

prechod na obehové hospodárstvo 

(2014/2208(INI)). Okrem toho by sa mali 

ukazovatele navrhnúť aj s prihliadnutím 

na odporúčania skupiny expertov 

Európskej komisie na podporu 

financovania obehového hospodárstva. 

Komisia by mala posúdiť, ako integrovať 

prácu tejto skupiny expertov do TEG. 

Ukazovatele by mali zohľadňovať 

medzinárodne uznávané udržateľné 

normy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) S cieľom dosiahnuť účinný 

environmentálny vplyv a vplyv na 

udržateľnosť, znížiť zbytočné 

administratívne zaťaženie účastníkov 

finančného trhu a uľahčiť rast 

európskych finančných trhov 

financujúcich udržateľné hospodárske 

činnosti by taxonómia mala byť založená 

na harmonizovaných, porovnateľných a 

jednotných kritériách. Treba sa vyhnúť 

akémukoľvek prekrývaniu v oblasti 

regulácie alebo preventívnym 

legislatívnym opatreniam, ktoré by neboli 

v súlade so zásadami lepšej regulácie a 

proporcionality s cieľom vytvoriť 
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konzistentnú terminológiu a jasný 

regulačný rámec, alebo by viedli k 

zbytočnému zaťaženiu orgánov aj 

finančných inštitúcií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  160 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom riešiť existujúce prekážky 

fungovania vnútorného trhu a zabrániť 

výskytu takýchto prekážok v budúcnosti by 

sa malo od členských štátov požadovať, 

aby používali spoločnú koncepciu 

environmentálne udržateľných investícií 

pri stanovovaní požiadaviek na účastníkov 

trhu na účely označovania finančných 

produktov alebo podnikových dlhopisov, 

ktoré sa uvádzajú na trh, ako 

environmentálne udržateľné na 

vnútroštátnej úrovni. Z tých istých 

dôvodov by správcovia fondov 

a inštitucionálni investori, ktorí sa 

prezentujú ako sledujúci environmentálne 

ciele, mali používať rovnakú koncepciu 

environmentálne udržateľných investícií 

pri zverejňovaní, ako uvedené ciele 

sledujú. 

(11) S cieľom riešiť existujúce prekážky 

fungovania vnútorného trhu a zabrániť 

výskytu takýchto prekážok v budúcnosti by 

sa členské štáty mohli vyzvať, aby 

používali spoločnú koncepciu 

environmentálne udržateľných investícií 

pri stanovovaní požiadaviek na účastníkov 

trhu na účely označovania finančných 

produktov alebo podnikových dlhopisov, 

ktoré sa uvádzajú na trh, ako 

environmentálne udržateľné na 

vnútroštátnej úrovni. Z tých istých 

dôvodov by správcovia fondov 

a inštitucionálni investori, ktorí sa 

prezentujú ako sledujúci environmentálne 

ciele, mali používať rovnakú koncepciu 

environmentálne udržateľných investícií 

pri zverejňovaní, ako uvedené ciele 

sledujú. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Stanovenie kritérií pre 

environmentálne udržateľnú hospodársku 

činnosť môžu podnecovať podniky, aby 

na dobrovoľnom základe zverejňovali na 

svojich webových stránkach informácie 

o environmentálne udržateľných 

hospodárskych činnostiach, ktoré 

vykonávajú. Tieto informácie pomôžu 

nielen príslušným aktérom na finančných 

trhoch ľahko zistiť, ktoré spoločnosti 

vykonávajú environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti, ale takisto to týmto 

spoločnostiam uľahčí získavať finančné 

prostriedky na ekologické činnosti. 

(12) Informácie o environmentálnom 

a sociálnom vplyve činností pomôžu 

príslušným aktérom na finančných trhoch 

ľahko určiť stupeň udržateľnosti 

hospodárskych činností, ktoré vykonávajú 

spoločnosti, ale takisto uľahčia 

spoločnostiam získavať finančné 

prostriedky na udržateľné činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Stanovenie kritérií pre 

environmentálne udržateľnú hospodársku 

činnosť môžu podnecovať podniky, aby na 

dobrovoľnom základe zverejňovali na 

svojich webových stránkach informácie 

o environmentálne udržateľných 

hospodárskych činnostiach, ktoré 

vykonávajú. Tieto informácie pomôžu 

nielen príslušným aktérom na finančných 

trhoch ľahko zistiť, ktoré spoločnosti 

vykonávajú environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti, ale takisto to týmto 

spoločnostiam uľahčí získavať finančné 

prostriedky na ekologické činnosti. 

(12) Stanovenie kritérií pre 

environmentálne udržateľnú hospodársku 

činnosť môžu podnecovať podniky, aby na 

dobrovoľnom základe zverejňovali na 

svojich webových stránkach informácie 

o environmentálne udržateľných 

hospodárskych činnostiach, ktoré 

vykonávajú. Tieto informácie pomôžu 

nielen príslušným aktérom na finančných 

trhoch ľahko zistiť, ktoré spoločnosti 

vykonávajú environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti, ale takisto to týmto 

spoločnostiam uľahčí získavať finančné 

prostriedky na udržateľné činnosti. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  163 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Stanovenie kritérií pre 

environmentálne udržateľnú hospodársku 

činnosť môžu podnecovať podniky, aby na 

dobrovoľnom základe zverejňovali na 

svojich webových stránkach informácie 

o environmentálne udržateľných 

hospodárskych činnostiach, ktoré 

vykonávajú. Tieto informácie pomôžu 

nielen príslušným aktérom na finančných 

trhoch ľahko zistiť, ktoré spoločnosti 

vykonávajú environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti, ale takisto to týmto 

spoločnostiam uľahčí získavať finančné 

prostriedky na ekologické činnosti. 

(12) Stanovenie kritérií pre 

environmentálne udržateľnú hospodársku 

činnosť môžu podnecovať podniky, aby na 

dobrovoľnom základe zverejňovali na 

svojich webových stránkach informácie 

o environmentálne udržateľných 

hospodárskych činnostiach, ktoré 

vykonávajú. Tieto informácie pomôžu 

nielen príslušným aktérom na finančných 

trhoch ľahko zistiť, ktoré spoločnosti 

vykonávajú environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti, ale takisto to týmto 

spoločnostiam uľahčí získavať finančné 

prostriedky na udržateľné činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  164 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Klasifikácia Únie environmentálne 

udržateľných hospodárskych činnosti by 

mala umožniť vývoj budúcich politík Únie 

vrátane noriem pre environmentálne 

udržateľné finančné produkty v Únii 

a v konečnom dôsledku zavedenie značiek 

formálne uznávajúcich dodržiavanie 

uvedených noriem v celej Únii. Pre budúce 

právne predpisy Únie, ktorých cieľom 

bude umožniť environmentálne 

udržateľné investície, sú potrebné 

jednotné právne požiadavky pre 

posudzovanie investícií ako 

(13) Ukazovatele platné v celej Únii, 

ktoré určujú environmentálny vplyv 

hospodárskych činností, by mali umožniť 

vývoj budúcich politík Únie vrátane 

noriem pre environmentálne udržateľné 

finančné produkty v Únii a v konečnom 

dôsledku zavedenie značiek formálne 

uznávajúcich dodržiavanie uvedených 

noriem v celej Únii. Pre budúce právne 

predpisy Únie, ktorých cieľom je 

uľahčenie prechodu od investícií s 

negatívnym environmentálnym vplyvom 

na investície s pozitívnym vplyvom sú 
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environmentálne udržateľných investícií 

na základe jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. 

potrebné jednotné právne požiadavky na 

posudzovanie environmentálnej 

udržateľnosti investícií založené na 

jednotných kritériách na určenie 

environmentálnej udržateľnosti 

hospodárskych činností a spoločné 

ukazovatele na posúdenie 

environmentálneho vplyvu investícií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  165 

Markus Ferber 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Klasifikácia Únie environmentálne 

udržateľných hospodárskych činnosti by 

mala umožniť vývoj budúcich politík Únie 

vrátane noriem pre environmentálne 

udržateľné finančné produkty v Únii 

a v konečnom dôsledku zavedenie značiek 

formálne uznávajúcich dodržiavanie 

uvedených noriem v celej Únii. Pre 

budúce právne predpisy Únie, ktorých 

cieľom bude umožniť environmentálne 

udržateľné investície, sú potrebné 

jednotné právne požiadavky pre 

posudzovanie investícií ako 

environmentálne udržateľných investícií 

na základe jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. 

(13) Klasifikácia Únie environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností by 

mala umožniť vývoj noriem pre 

environmentálne udržateľné finančné 

produkty v Únii a v konečnom dôsledku 

zavedenie značiek formálne uznávajúcich 

dodržiavanie uvedených noriem v celej 

Únii. Tieto normy pre environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti by však 

nemali byť základom pre prudenciálne 

požiadavky, ako sú vlastné zdroje alebo 

kapitálové požiadavky. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Malo by sa objasniť, že úvahy o udržateľnosti nesmú zohrávať žiadnu úlohu pri stanovovaní 

prudenciálnych požiadaviek, ako sú vlastné zdroje alebo kapitálové požiadavky. Prudenciálne 

požiadavky by mali byť založené výlučne na riziku. 
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Pozmeňujúci návrh  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Klasifikácia Únie environmentálne 

udržateľných hospodárskych činnosti by 

mala umožniť vývoj budúcich politík Únie 

vrátane noriem pre environmentálne 

udržateľné finančné produkty v Únii 

a v konečnom dôsledku zavedenie značiek 

formálne uznávajúcich dodržiavanie 

uvedených noriem v celej Únii. Pre budúce 

právne predpisy Únie, ktorých cieľom bude 

umožniť environmentálne udržateľné 

investície, sú potrebné jednotné právne 

požiadavky pre posudzovanie investícií 

ako environmentálne udržateľných 

investícií na základe jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. 

(13) Platforma pre udržateľné 

financovanie a pravidelné preskúmanie 

tohto nariadenia zo strany Komisie by 

mali zahŕňať, či je potrebné prejsť od 

spoločných kritérií na klasifikovanie 

hospodárskych činností ako 

environmentálne udržateľných ku 

klasifikácii Únie environmentálne 

udržateľných činností a investícií, najmä 

vzhľadom na stimuly pre národné vlády, 

aby veľkorysejšie označili hospodárske 

činnosti za environmentálne udržateľné, 

aby získali viac investícií. Klasifikácia 

Únie environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností by mala ďalej 

umožniť vývoj budúcich politík Únie 

vrátane noriem pre environmentálne 

udržateľné finančné produkty v Únii 

a v konečnom dôsledku zavedenie značiek 

formálne uznávajúcich dodržiavanie 

uvedených noriem v celej Únii. Pre budúce 

právne predpisy Únie, ktorých cieľom bude 

umožniť environmentálne udržateľné 

investície vrátane zavedenia faktora tzv. 

brown-penalising factor do 

prudenciálneho rámca pre finančné 

inštitúcie s cieľom primerane zohľadniť 

riziká zmeny klímy súvisiace s aktívami 

náročnými na uhlík, sú potrebné jednotné 

právne požiadavky pre posudzovanie 

investícií ako environmentálne 

udržateľných investícií na základe 

jednotných kritérií pre environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  167 
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Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Klasifikácia Únie environmentálne 

udržateľných hospodárskych činnosti by 

mala umožniť vývoj budúcich politík Únie 

vrátane noriem pre environmentálne 

udržateľné finančné produkty v Únii 

a v konečnom dôsledku zavedenie značiek 

formálne uznávajúcich dodržiavanie 

uvedených noriem v celej Únii. Pre budúce 

právne predpisy Únie, ktorých cieľom bude 

umožniť environmentálne udržateľné 

investície, sú potrebné jednotné právne 

požiadavky pre posudzovanie investícií 

ako environmentálne udržateľných 

investícií na základe jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. 

(13) Klasifikácia Únie environmentálne 

a hospodársky udržateľných činností by 

mala postupne umožniť vývoj budúcich 

politík Únie vrátane noriem pre udržateľné 

finančné produkty v Únii a v konečnom 

dôsledku zavedenie značiek formálne 

uznávajúcich dodržiavanie uvedených 

noriem v celej Únii. Pre budúce právne 

predpisy Únie, ktorých cieľom bude 

umožniť environmentálne udržateľné 

investície, sú potrebné jednotné právne 

požiadavky pre samotné posudzovanie 

udržateľných investícií na základe 

jednotných kritérií pre určitý počet 

udržateľných činností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  168 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, 

Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Klasifikácia Únie environmentálne 

udržateľných hospodárskych činnosti by 

mala umožniť vývoj budúcich politík Únie 

vrátane noriem pre environmentálne 

udržateľné finančné produkty v Únii 

a v konečnom dôsledku zavedenie značiek 

formálne uznávajúcich dodržiavanie 

uvedených noriem v celej Únii. Pre budúce 

právne predpisy Únie, ktorých cieľom bude 

umožniť environmentálne udržateľné 

investície, sú potrebné jednotné právne 

(13) Klasifikácia Únie environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností by 

mala umožniť vývoj budúcich politík 

a stratégií Únie vrátane noriem pre 

environmentálne udržateľné finančné 

produkty v Únii a v konečnom dôsledku 

zavedenie značiek formálne uznávajúcich 

dodržiavanie uvedených noriem v celej 

Únii. Pre budúce právne predpisy Únie, 

ktorých cieľom bude umožniť 

environmentálne udržateľné investície, sú 
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požiadavky pre posudzovanie investícií 

ako environmentálne udržateľných 

investícií na základe jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. 

potrebné jednotné právne požiadavky pre 

posudzovanie investícií ako 

environmentálne udržateľných investícií na 

základe jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  169 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Klasifikácia Únie environmentálne 

udržateľných hospodárskych činnosti by 

mala umožniť vývoj budúcich politík Únie 

vrátane noriem pre environmentálne 

udržateľné finančné produkty v Únii 

a v konečnom dôsledku zavedenie značiek 

formálne uznávajúcich dodržiavanie 

uvedených noriem v celej Únii. Pre budúce 

právne predpisy Únie, ktorých cieľom bude 

umožniť environmentálne udržateľné 

investície, sú potrebné jednotné právne 

požiadavky pre posudzovanie investícií 

ako environmentálne udržateľných 

investícií na základe jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. 

(13) Klasifikácia Únie environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností by 

mala umožniť vývoj budúcich politík 

a stratégií Únie vrátane noriem pre 

environmentálne udržateľné finančné 

produkty v Únii a v konečnom dôsledku 

zavedenie značiek formálne uznávajúcich 

dodržiavanie uvedených noriem v celej 

Únii. Pre budúce právne predpisy Únie, 

ktorých cieľom bude umožniť 

environmentálne udržateľné investície, sú 

potrebné jednotné právne požiadavky pre 

posudzovanie investícií ako 

environmentálne udržateľných investícií na 

základe jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) S cieľom zabezpečiť účinné a 

efektívne legislatívne opatrenia bez toho, 

aby sa vytváralo potenciálne prekrývanie, 

byrokratické zaťaženie alebo dodatočné 

náklady pre reálnu ekonomiku, by sa 

rozsah a používanie kritérií technického 

preskúmania, ako aj prepojenie s inými 

iniciatívami mali jasne vymedziť pred 

nadobudnutím účinnosti taxonómie 

a príslušných kritérií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  171 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Stanovenie harmonizovaných 

kritérií pre environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti by nemalo narúšať 

rozdelenie právomocí medzi členské štáty 

a Úniou v rôznych oblastiach politiky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Stanovenie harmonizovaných 

kritérií pre environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti by nemalo narúšať 
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rozdelenie právomocí medzi členské štáty 

a Úniou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  173 

Stefan Gehrold 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) V kontexte dosiahnutia cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja v Únii sa 

možnosti politiky, ako je napríklad 

vytvorenie Európskeho fondu pre 

strategické investície, ukázali ako účinné 

pri podpore nasmerúvania súkromných 

investícií, popri verejných výdavkoch, do 

udržateľných investícií. Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/101727 sa stanovuje cieľ pre 

investície v oblasti klímy vo výške 40 % 

projektov Európskeho fondu pre 

strategické investície v oblasti 

infraštruktúry a inovácií. Spoločné kritériá 

pre udržateľnosť hospodárskych činností 

by mohli podchytiť budúce podobné 

iniciatívy Únie, ktoré budú podporovať 

investície sledujúce ciele súvisiace 

s klímou a environmentálne ciele. 

(14) V kontexte dosiahnutia cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja v Únii sa 

možnosti politiky, ako je napríklad 

vytvorenie Európskeho fondu pre 

strategické investície, ukázali ako účinné 

pri podpore nasmerúvania súkromných 

investícií, popri verejných výdavkoch, do 

udržateľných investícií. Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/101727 sa stanovuje cieľ pre 

investície vo výške 40 % projektov 

Európskeho fondu pre strategické 

investície v oblasti infraštruktúry a inovácií 

na zmiernenie ľudského vplyvu na zmenu 

klímy. Spoločné kritériá pre udržateľnosť 

hospodárskych činností by mohli podchytiť 

budúce podobné iniciatívy Únie, ktoré 

budú podporovať investície sledujúce ciele 

súvisiace s klímou a environmentálne ciele. 

_________________ _________________ 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2017/2396 z 13. decembra 

2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 

1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide 

o predĺženie trvania Európskeho fondu pre 

strategické investície, ako aj o zavedenie 

technických vylepšení pre uvedený fond 

a pre Európske centrum investičného 

poradenstva (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, 

s. 34). 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2017/2396 z 13. decembra 

2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 

1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide 

o predĺženie trvania Európskeho fondu pre 

strategické investície, ako aj o zavedenie 

technických vylepšení pre uvedený fond 

a pre Európske centrum investičného 

poradenstva (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, 

s. 34). 

Or. de 



 

AM\1172566SK.docx 43/174 PE632.153v01-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh  174 

Othmar Karas 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) V kontexte dosiahnutia cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja v Únii sa 

možnosti politiky, ako je napríklad 

vytvorenie Európskeho fondu pre 

strategické investície, ukázali ako účinné 

pri podpore nasmerúvania súkromných 

investícií, popri verejných výdavkoch, do 

udržateľných investícií. Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/101727 sa stanovuje cieľ pre 

investície v oblasti klímy vo výške 40 % 

projektov Európskeho fondu pre 

strategické investície v oblasti 

infraštruktúry a inovácií. Spoločné kritériá 

pre udržateľnosť hospodárskych činností 

by mohli podchytiť budúce podobné 

iniciatívy Únie, ktoré budú podporovať 

investície sledujúce ciele súvisiace 

s klímou a environmentálne ciele. 

(14) V kontexte dosiahnutia cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja v Únii sa 

možnosti politiky, ako je napríklad 

vytvorenie Európskeho fondu pre 

strategické investície, ukázali ako účinné 

pri podpore mobilizácie súkromných 

investícií, popri verejných výdavkoch, do 

udržateľných investícií. Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/101727 sa stanovuje horizontálny cieľ 

pre investície v oblasti klímy vo výške 

40 % projektov Európskeho fondu pre 

strategické investície v oblasti 

infraštruktúry a inovácií. Spoločné kritériá 

pre udržateľnosť hospodárskych činností 

môžu podchytiť budúce podobné iniciatívy 

Únie, ktoré budú mobilizovať investície 

sledujúce ciele súvisiace s klímou 

a environmentálne ciele. 

_________________ _________________ 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2017/2396 z 13. decembra 

2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 

1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide 

o predĺženie trvania Európskeho fondu pre 

strategické investície, ako aj o zavedenie 

technických vylepšení pre uvedený fond 

a pre Európske centrum investičného 

poradenstva (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, 

s. 34). 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2017/2396 z 13. decembra 

2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 

1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide 

o predĺženie trvania Európskeho fondu pre 

strategické investície, ako aj o zavedenie 

technických vylepšení pre uvedený fond 

a pre Európske centrum investičného 

poradenstva (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, 

s. 34). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  175 

Elena Gentile 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) S cieľom predísť fragmentácii trhu, 

ako aj poškodeniu záujmov spotrebiteľov 

vzhľadom na rozdielne pojmy 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností, by vnútroštátne 

požiadavky, že trhové subjekty by ich mali 

dodržiavať, keď chcú uviesť na trh 

finančné produkty alebo podnikové 

dlhopisy ako environmentálne udržateľné, 

mali vychádzať z jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Medzi uvedené trhové subjekty 

patria účastníci finančného trhu ponúkajúci 

ekologické finančné produkty a nefinančné 

spoločnosti emitujúce ekologické 

podnikové dlhopisy. 

(15) S cieľom predísť fragmentácii trhu, 

ako aj poškodeniu záujmov spotrebiteľov 

vzhľadom na rozdielne pojmy 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností, by vnútroštátne 

požiadavky, že trhové subjekty by ich mali 

dodržiavať, keď chcú uviesť na trh 

finančné produkty alebo podnikové 

dlhopisy, vymedzené v tomto nariadení 

ako environmentálne udržateľné, mali 

vychádzať z jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Medzi uvedené trhové subjekty 

patria účastníci finančného trhu ponúkajúci 

udržateľné finančné produkty alebo služby 

a nefinančné spoločnosti emitujúce 

udržateľné podnikové dlhopisy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) S cieľom predísť fragmentácii trhu, 

ako aj poškodeniu záujmov spotrebiteľov 

vzhľadom na rozdielne pojmy 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností, by vnútroštátne 

požiadavky, že trhové subjekty by ich mali 

dodržiavať, keď chcú uviesť na trh 

finančné produkty alebo podnikové 

dlhopisy ako environmentálne udržateľné, 

mali vychádzať z jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Medzi uvedené trhové subjekty 

(15) S cieľom predísť fragmentácii trhu, 

ako aj poškodeniu záujmov spotrebiteľov 

vzhľadom na rozdielne pojmy 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností, by vnútroštátne 

požiadavky, že trhové subjekty by ich mali 

dodržiavať, keď chcú uviesť na trh 

finančné produkty alebo podnikové 

dlhopisy ako environmentálne udržateľné, 

mali vychádzať z jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Medzi uvedené trhové subjekty 
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patria účastníci finančného trhu ponúkajúci 

ekologické finančné produkty a nefinančné 

spoločnosti emitujúce ekologické 

podnikové dlhopisy. 

patria účastníci finančného trhu ponúkajúci 

udržateľné finančné produkty a nefinančné 

spoločnosti emitujúce udržateľné 

podnikové dlhopisy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  177 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) S cieľom predísť fragmentácii trhu, 

ako aj poškodeniu záujmov spotrebiteľov 

vzhľadom na rozdielne pojmy 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností, by vnútroštátne 

požiadavky, že trhové subjekty by ich mali 

dodržiavať, keď chcú uviesť na trh 

finančné produkty alebo podnikové 

dlhopisy ako environmentálne udržateľné, 

mali vychádzať z jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Medzi uvedené trhové subjekty 

patria účastníci finančného trhu ponúkajúci 

ekologické finančné produkty a nefinančné 

spoločnosti emitujúce ekologické 

podnikové dlhopisy. 

(15) S cieľom predísť fragmentácii trhu, 

ako aj poškodeniu záujmov spotrebiteľov 

vzhľadom na rozdielne pojmy 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností, by vnútroštátne 

požiadavky, že trhové subjekty by ich mali 

dodržiavať, keď chcú uviesť na trh 

finančné produkty alebo podnikové 

dlhopisy ako environmentálne udržateľné, 

mohli vychádzať z jednotných kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti. Medzi uvedené trhové subjekty 

patria účastníci finančného trhu ponúkajúci 

ekologické finančné produkty a nefinančné 

spoločnosti emitujúce ekologické 

podnikové dlhopisy. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  178 

Othmar Karas 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) V súlade so zásadou 

proporcionality by sa požiadavky tohto 
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nariadenia nemali vzťahovať na malé a 

nekomplexné inštitúcie, ako sa vymedzujú 

v [vložiť odkaz na príslušný článok 

nariadenia (EÚ) 575/2013]. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  179 

Markus Ferber 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Aby sa predišlo poškodzovaniu 

záujmov spotrebiteľov, správcovia fondov 

a inštitucionálni investori ponúkajúci 

finančné produkty ako environmentálne 

udržateľné by mali zverejňovať, ako a do 

akej miery sa používajú kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti na určenie environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Zverejňované 

informácie by mali umožniť investorom, 

aby pochopili podiel investičného 

financovania environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností ako 

percentuálny podiel všetkých 

hospodárskych činností, a tým aj miera 

environmentálnej udržateľnosti investícií. 

Komisia by mala bližšie určiť informácie, 

ktoré treba zverejniť na tento účel. Tieto 

informácie by mali príslušným 

vnútroštátnym orgánom umožniť ľahko 

overiť súlad s povinnosťou zverejnenia, 

ako aj presadzovať uvedený záväzok 

v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi. 

(16) Aby sa predišlo poškodzovaniu 

záujmov spotrebiteľov, správcovia fondov 

a inštitucionálni investori ponúkajúci 

finančné produkty ako environmentálne 

udržateľné by mali zverejňovať príslušné 

informácie v súlade s ustanoveniami 

stanovenými v nariadení o zverejňovaní 

informácií týkajúcich sa udržateľných 

investícií a rizík ohrozujúcich 

udržateľnosť, ktorým sa mení smernica 

(EÚ) 2016/2341. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania informácií sú uvedené v nariadení o zverejňovaní 

informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa 
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mení smernica (EÚ) 2016/2341. Zavedenie druhého režimu zverejňovania informácií o 

udržateľných financiách nie je potrebné. 

 

Pozmeňujúci návrh  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Aby sa predišlo poškodzovaniu 

záujmov spotrebiteľov, správcovia fondov 

a inštitucionálni investori ponúkajúci 

finančné produkty ako environmentálne 

udržateľné by mali zverejňovať, ako a do 

akej miery sa používajú kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti na určenie environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Zverejňované 

informácie by mali umožniť investorom, 

aby pochopili podiel investičného 

financovania environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností ako 

percentuálny podiel všetkých 

hospodárskych činností, a tým aj miera 

environmentálnej udržateľnosti investícií. 

Komisia by mala bližšie určiť informácie, 

ktoré treba zverejniť na tento účel. Tieto 

informácie by mali príslušným 

vnútroštátnym orgánom umožniť ľahko 

overiť súlad s povinnosťou zverejnenia, 

ako aj presadzovať uvedený záväzok 

v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi. 

(16) Aby sa informovali maloobchodní 

investori a zabezpečila sa ochrana 

spotrebiteľov, správcovia fondov 

a inštitucionálni investori ponúkajúci 

finančné produkty ako environmentálne 

udržateľné by mali zverejňovať mieru 

environmentálnej udržateľnosti investícií 

a ich environmentálny vplyv. 

Zverejňované informácie by mali umožniť 

investorom, aby pochopili kritériá 

a ukazovatele používané na identifikáciu 

environmentálneho vplyvu, mieru 
environmentálnej udržateľnosti investícií, 

ako aj percento obratu spoločností, do 

ktorých sa investuje, ktoré podporujú 

činnosti, ktoré sa považujú za 

environmentálne udržateľné alebo s 

negatívnym environmentálnym vplyvom. 

Komisia by mala bližšie určiť informácie, 

ktoré treba zverejniť na tento účel 

v auditovaných výročných správach 

a správach o hospodárení, ktorých audit 

majú vykonať nezávislí audítori ako 

súčasť integrovaného podávania správ. 

Tieto auditované a overené informácie by 

mali príslušným vnútroštátnym orgánom 

a v prípade potreby európskym orgánom 

dohľadu umožniť ľahko overiť súlad 

s povinnosťou zverejnenia, ako aj 

presadzovať uvedený záväzok v súlade 

s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi 

predpismi a s právom Únie. Požiadavky na 

zverejňovanie informácií by mali byť v 

súlade s globálnymi iniciatívami 

týkajúcimi sa požiadaviek na 
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zverejňovanie informácií, ako je globálna 

iniciatíva pre podávanie správ a zásady 

OSN pre zodpovedné investície. Nezávislí 

audítori by mali podliehať povoleniu 

európskych orgánov dohľadu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  181 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Aby sa predišlo poškodzovaniu 

záujmov spotrebiteľov, správcovia fondov 

a inštitucionálni investori ponúkajúci 

finančné produkty ako environmentálne 

udržateľné by mali zverejňovať, ako a do 

akej miery sa používajú kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti na určenie environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Zverejňované 

informácie by mali umožniť investorom, 

aby pochopili podiel investičného 

financovania environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností ako 

percentuálny podiel všetkých 

hospodárskych činností, a tým aj miera 
environmentálnej udržateľnosti investícií. 

Komisia by mala bližšie určiť informácie, 

ktoré treba zverejniť na tento účel. Tieto 

informácie by mali príslušným 

vnútroštátnym orgánom umožniť ľahko 

overiť súlad s povinnosťou zverejnenia, 

ako aj presadzovať uvedený záväzok 

v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi. 

(16) Aby sa informovali investori 

a zabezpečila ochrana spotrebiteľov, 

správcovia fondov a inštitucionálni 

investori ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné by mali 

zverejňovať aspekt environmentálnej 

udržateľnosti investícií vrátane 

výberových kritérií ESG a ich 

environmentálneho vplyvu. Zverejňované 

informácie by mali umožniť investorom, 

aby pochopili kritériá a ukazovatele 

používané na určenie environmentálneho 

vplyvu a aspekty environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Komisia by mala 

bližšie určiť informácie, ktoré treba 

zverejniť na tento účel. Požiadavky na 

zverejňovanie informácií by mali 

vychádzať z práce globálnej iniciatívy pre 

podávanie správ a zo zásad OSN pre 

zodpovedné investície. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  182 
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Fulvio Martusciello 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Aby sa predišlo poškodzovaniu 

záujmov spotrebiteľov, správcovia fondov 

a inštitucionálni investori ponúkajúci 

finančné produkty ako environmentálne 

udržateľné by mali zverejňovať, ako a do 

akej miery sa používajú kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti na určenie environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Zverejňované 

informácie by mali umožniť investorom, 

aby pochopili podiel investičného 

financovania environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností ako 

percentuálny podiel všetkých 

hospodárskych činností, a tým aj miera 
environmentálnej udržateľnosti investícií. 

Komisia by mala bližšie určiť informácie, 

ktoré treba zverejniť na tento účel. Tieto 

informácie by mali príslušným 

vnútroštátnym orgánom umožniť ľahko 

overiť súlad s povinnosťou zverejnenia, 

ako aj presadzovať uvedený záväzok 

v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi. 

(16) Aby sa informovali investori 

a zabezpečila ochrana spotrebiteľov, 

správcovia fondov a inštitucionálni 

investori ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné by mali 

zverejňovať aspekt environmentálnej 

udržateľnosti investícií vrátane 

výberových kritérií ESG a ich 

environmentálneho vplyvu. Zverejňované 

informácie by mali umožniť investorom, 

aby pochopili kritériá a ukazovatele 

používané na určenie environmentálneho 

vplyvu a aspekty environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Komisia by mala 

bližšie určiť informácie, ktoré treba 

zverejniť na tento účel. Požiadavky na 

zverejňovanie informácií by mali 

vychádzať z práce globálnej iniciatívy pre 

podávanie správ a zo zásad OSN pre 

zodpovedné investície. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Aby sa predišlo poškodzovaniu 

záujmov spotrebiteľov, správcovia fondov 

a inštitucionálni investori ponúkajúci 

finančné produkty ako environmentálne 

(16) Aby sa predišlo poškodzovaniu 

záujmov spotrebiteľov, správcovia fondov 

a inštitucionálni investori ponúkajúci 

finančné produkty ako environmentálne 
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udržateľné by mali zverejňovať, ako a do 

akej miery sa používajú kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti na určenie environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Zverejňované 

informácie by mali umožniť investorom, 

aby pochopili podiel investičného 

financovania environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností ako 

percentuálny podiel všetkých 

hospodárskych činností, a tým aj miera 

environmentálnej udržateľnosti investícií. 

Komisia by mala bližšie určiť informácie, 

ktoré treba zverejniť na tento účel. Tieto 

informácie by mali príslušným 

vnútroštátnym orgánom umožniť ľahko 

overiť súlad s povinnosťou zverejnenia, 

ako aj presadzovať uvedený záväzok 

v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi. 

udržateľné sa môžu rozhodnúť 

zverejňovať, ako a do akej miery sa 

používajú kritériá pre udržateľné 

hospodárske činnosti na určenie 

udržateľnosti investícií. Zverejňované 

informácie by mohli umožniť investorom, 

aby pochopili podiel investičného 

financovania udržateľných hospodárskych 

činností ako percentuálny podiel všetkých 

hospodárskych činností, a tým aj miera 

udržateľnosti investícií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  184 

Kay Swinburne 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Aby sa predišlo poškodzovaniu 

záujmov spotrebiteľov, správcovia fondov 

a inštitucionálni investori ponúkajúci 

finančné produkty ako environmentálne 

udržateľné by mali zverejňovať, ako a do 

akej miery sa používajú kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti na určenie environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Zverejňované 

informácie by mali umožniť investorom, 

aby pochopili podiel investičného 

financovania environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností ako 

percentuálny podiel všetkých 

hospodárskych činností, a tým aj miera 

(16) Aby sa predišlo poškodzovaniu 

záujmov spotrebiteľov, správcovia fondov 

a inštitucionálni investori ponúkajúci 

finančné produkty ako environmentálne 

udržateľné by mali zverejňovať, ako a do 

akej miery sa používajú kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti na určenie environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Zverejňované 

informácie by mali umožniť investorom, 

aby pochopili podiel investičného 

financovania environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností ako 

percentuálny podiel všetkých 

hospodárskych činností, a tým aj miera 
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environmentálnej udržateľnosti investícií. 

Komisia by mala bližšie určiť informácie, 

ktoré treba zverejniť na tento účel. Tieto 

informácie by mali príslušným 

vnútroštátnym orgánom umožniť ľahko 

overiť súlad s povinnosťou zverejnenia, 

ako aj presadzovať uvedený záväzok 

v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi. 

environmentálnej udržateľnosti investícií. 

Komisia by mala bližšie určiť informácie, 

ktoré treba zverejniť na tento účel, ako aj 

frekvenciu, formát a príjemcov tohto 

zverejnenia. Tieto informácie by mali 

príslušným vnútroštátnym orgánom 

umožniť ľahko overiť súlad s povinnosťou 

zverejnenia, ako aj presadzovať uvedený 

záväzok v súlade s uplatniteľnými 

vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Komisia by mala zabezpečiť, aby všetky 

nové požiadavky na zverejňovanie 

dopĺňali požiadavky, ktoré sa už vyžadujú 

podľa existujúcich právnych predpisov, a 

neviedli k zbytočnému zdvojeniu 

vykazovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16a) V záujme ďalšej inovácie, 

výskumu a vývoja v oblasti zmeny klímy, 

kde sa vyžaduje vysoká úroveň 

dlhodobých investícií, by sa toto 

nariadenie malo zosúladiť s inými 

právnymi predpismi Únie. Mala by sa 

preto poskytnúť dlhodobá stabilita v 

regulačnom rámci bez toho, aby sa 

zhoršila možnosť dlhodobých investícií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  186 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 16 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16a) S cieľom zabrániť poškodeniu 

inovačného prostredia v EÚ a v členských 

štátoch by sa toto nariadenie malo 

zosúladiť s inými právnymi predpismi 

Únie, ktoré stimulujú inovácie, výskum a 

vývoj, najmä v oblasti zmeny klímy, kde sa 

vyžaduje vysoká úroveň dlhodobých 

investícií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Aby sa predišlo obchádzaniu 

povinnosti zverejnenia, uvedená 

povinnosť by sa mala uplatňovať aj vtedy, 

ak sú finančné produkty ponúkané ako 

majúce podobné charakteristiky ako 

environmentálne udržateľné investície, 

a to vrátane tých, ktoré majú za cieľ 

ochranu životného prostredia v širšom 

zmysle. Od účastníkov finančného trhu by 

sa nemalo požadovať, aby investovali len 

do environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností určených v súlade 

s technickými kritériami preskúmania 

stanovenými v tomto nariadení. Mali by sa 

podporovať v tom, aby informovali 

Komisiu, ak sa domnievajú, že 

hospodárska činnosť, ktorá nespĺňa 

technické kritériá preskúmania, alebo pre 

ktorú takéto kritériá ešte neboli 

stanovené, by sa mala považovať za 

environmentálne udržateľnú, a to 

s cieľom pomôcť Komisii posúdiť 

vypúšťa sa 
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vhodnosť doplnenia alebo aktualizovania 

technických kritérií preskúmania. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania informácií sú uvedené v nariadení o zverejňovaní 

informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa 

mení smernica (EÚ) 2016/2341. Zavedenie druhého režimu zverejňovania informácií o 

udržateľných financiách nie je potrebné. 

 

Pozmeňujúci návrh  188 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Aby sa predišlo obchádzaniu 

povinnosti zverejnenia, uvedená povinnosť 

by sa mala uplatňovať aj vtedy, ak sú 

finančné produkty ponúkané ako majúce 

podobné charakteristiky ako 

environmentálne udržateľné investície, a to 

vrátane tých, ktoré majú za cieľ ochranu 

životného prostredia v širšom zmysle. Od 

účastníkov finančného trhu by sa nemalo 

požadovať, aby investovali len do 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností určených v súlade 

s technickými kritériami preskúmania 

stanovenými v tomto nariadení. Mali by sa 

podporovať v tom, aby informovali 

Komisiu, ak sa domnievajú, že 

hospodárska činnosť, ktorá nespĺňa 

technické kritériá preskúmania, alebo pre 

ktorú takéto kritériá ešte neboli stanovené, 

by sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, a to s cieľom pomôcť Komisii 

posúdiť vhodnosť doplnenia alebo 

aktualizovania technických kritérií 

preskúmania. 

(17) Aby sa predišlo obchádzaniu 

povinnosti zverejnenia, uvedená povinnosť 

by sa mala uplatňovať aj vtedy, ak sú 

finančné produkty ponúkané ako majúce 

podobné charakteristiky ako 

environmentálne udržateľné investície, a to 

vrátane tých, ktoré majú za cieľ ochranu 

životného prostredia v širšom zmysle. Od 

účastníkov finančného trhu by sa nemalo 

požadovať, aby investovali len do 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností určených v súlade 

s technickými kritériami preskúmania 

stanovenými v tomto nariadení. Mali by sa 

podporovať v tom, aby informovali 

Komisiu, ak sa domnievajú, že 

hospodárska činnosť, ktorá nespĺňa 

technické kritériá preskúmania, alebo pre 

ktorú takéto kritériá ešte neboli stanovené, 

by sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, a to s cieľom pomôcť Komisii 

posúdiť vhodnosť doplnenia alebo 

aktualizovania technických kritérií 

preskúmania. Podobne by sa účastníkom 

finančného trhu malo naďalej umožniť 

pokračovať v udržateľných investičných 
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prístupoch so širšími charakteristikami 

než jednoduché prideľovanie kapitálu do 

oblastí vymedzených v tomto nariadení. 

Udržateľné investičné prístupy by mali 

zahŕňať okrem iného integráciu ESG, 

preskúmanie, najlepšiu triedu, 

správcovstvo, angažovanosť a hlasovanie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  189 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Aby sa predišlo obchádzaniu 

povinnosti zverejnenia, uvedená povinnosť 

by sa mala uplatňovať aj vtedy, ak sú 

finančné produkty ponúkané ako majúce 

podobné charakteristiky ako 

environmentálne udržateľné investície, 

a to vrátane tých, ktoré majú za cieľ 

ochranu životného prostredia v širšom 

zmysle. Od účastníkov finančného trhu by 

sa nemalo požadovať, aby investovali len 

do environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností určených v súlade 

s technickými kritériami preskúmania 

stanovenými v tomto nariadení. Mali by sa 

podporovať v tom, aby informovali 

Komisiu, ak sa domnievajú, že 

hospodárska činnosť, ktorá nespĺňa 

technické kritériá preskúmania, alebo pre 

ktorú takéto kritériá ešte neboli stanovené, 

by sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, a to s cieľom pomôcť Komisii 

posúdiť vhodnosť doplnenia alebo 

aktualizovania technických kritérií 

preskúmania. 

(17) Aby sa predišlo obchádzaniu 

povinnosti zverejnenia, uvedená povinnosť 

by sa mala uplatňovať na všetky finančné 

produkty. Od účastníkov finančného trhu 

by sa nemalo požadovať, aby investovali 

len do environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností určených v súlade 

s technickými kritériami preskúmania 

stanovenými v tomto nariadení. Účastníci 

finančného trhu a iné subjekty by sa mali 

podporovať v tom, aby informovali 

Komisiu, ak sa domnievajú, že 

hospodárska činnosť sa nesprávne 

považuje za činnosť, ktorá spĺňa alebo 

nespĺňa technické kritériá preskúmania, 

alebo pre ktorú takéto kritériá ešte neboli 

stanovené, a to s cieľom pomôcť Komisii 

posúdiť vhodnosť doplnenia alebo 

aktualizovania technických kritérií 

preskúmania. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Na určenie environmentálnej 

udržateľnosti hospodárskej činnosti by sa 

mal stanoviť vyčerpávajúci zoznam 

environmentálnych cieľov. 

(18) Na určenie environmentálnej alebo 

sociálnej udržateľnosti hospodárskej 

činnosti by sa mal stanoviť vyčerpávajúci 

zoznam environmentálnych a sociálnych 

cieľov na základe ukazovateľov 

merajúcich environmentálny a sociálny 

vplyv. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  191 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Na určenie environmentálnej 

udržateľnosti hospodárskej činnosti by sa 

mal stanoviť vyčerpávajúci zoznam 

environmentálnych cieľov. 

(18) Na určenie environmentálnej 

udržateľnosti hospodárskej činnosti by sa 

mal stanoviť vyčerpávajúci zoznam 

environmentálnych cieľov na zabezpečenie 

súladu s existujúcimi právnymi predpismi 

Únie, ako je balík pre čistú energiu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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(18) Na určenie environmentálnej 

udržateľnosti hospodárskej činnosti by sa 

mal stanoviť vyčerpávajúci zoznam 

environmentálnych cieľov. 

(18) Na určenie environmentálnej 

udržateľnosti hospodárskej činnosti by sa 

mal stanoviť vyčerpávajúci zoznam 

environmentálnych cieľov, a to pri 

zohľadnení jej vplyvu na celý priemyselný 

hodnotový reťazec. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  193 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Na určenie environmentálnej 

udržateľnosti hospodárskej činnosti by sa 

mal stanoviť vyčerpávajúci zoznam 

environmentálnych cieľov. 

(18) Na určenie environmentálnej 

udržateľnosti alebo environmentálnej 

škodlivosti hospodárskej činnosti by sa mal 

stanoviť vyčerpávajúci zoznam 

environmentálnych cieľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  194 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Pre každý environmentálny cieľ by 

sa mali stanoviť jednotné kritériá na 

posudzovanie hospodárskych činností ako 

podstatne prispievajúcich k tomuto cieľu. 

Jedným z prvkov jednotných kritérií by 

malo byť, aby sa predišlo výraznému 

ohrozeniu dosiahnutia ktoréhokoľvek 

z environmentálnych cieľov stanovených 

v tomto nariadení. Účelom je predísť 

tomu, aby sa investície považovali za 

environmentálne udržateľné napriek 

(20) Pre každý environmentálny cieľ by 

sa mali stanoviť jednotné kritériá na 

posudzovanie hospodárskych činností ako 

podstatne prispievajúcich k tomuto cieľu. 

Ďalším z prvkov jednotných kritérií by 

malo byť identifikovanie hospodárskych 

činností, ktoré podstatne ohrozujú 

dosiahnutie ktoréhokoľvek 

z environmentálnych cieľov stanovených 

v tomto nariadení. Podmienkami pre 

podstatný prínos a ohrozenie 
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tomu, že hospodárske činnosti, ktoré majú 

prospech z uvedených investícií, 

poškodzujú životné prostredie v rozsahu, 

ktorý prevažuje ich prínos 

k environmentálnemu cieľu. 

Podmienkami pre podstatný prínos 

a neohrozenie environmentálnych cieľov 

by sa mali umožniť investície do 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností s cieľom reálne 

prispievať k napĺňaniu environmentálnych 

cieľov. 

environmentálnych cieľov by sa mali 

umožniť investície do environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností 

s cieľom reálne prispievať k napĺňaniu 

environmentálnych cieľov a malo by sa 

umožniť postupne presmerovať investície 

od environmentálne škodlivých 

hospodárskych činností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Pre každý environmentálny cieľ by 

sa mali stanoviť jednotné kritériá na 

posudzovanie hospodárskych činností ako 

podstatne prispievajúcich k tomuto cieľu. 

Jedným z prvkov jednotných kritérií by 

malo byť, aby sa predišlo výraznému 

ohrozeniu dosiahnutia ktoréhokoľvek 

z environmentálnych cieľov stanovených 

v tomto nariadení. Účelom je predísť tomu, 

aby sa investície považovali za 

environmentálne udržateľné napriek tomu, 

že hospodárske činnosti, ktoré majú 

prospech z uvedených investícií, 

poškodzujú životné prostredie v rozsahu, 

ktorý prevažuje ich prínos 

k environmentálnemu cieľu. Podmienkami 

pre podstatný prínos a neohrozenie 

environmentálnych cieľov by sa mali 

umožniť investície do environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností 

s cieľom reálne prispievať k napĺňaniu 

environmentálnych cieľov. 

(20) Pre každý environmentálny cieľ by 

sa mali stanoviť jednotné kritériá na 

posudzovanie hospodárskych činností ako 

podstatne prispievajúcich k tomuto cieľu. 

Jedným z prvkov jednotných kritérií by 

malo byť, aby sa predišlo výraznému 

ohrozeniu dosiahnutia ktoréhokoľvek 

z environmentálnych cieľov stanovených 

v tomto nariadení. Účelom je predísť tomu, 

aby sa investície považovali za 

environmentálne udržateľné napriek tomu, 

že hospodárske činnosti, ktoré majú 

prospech z uvedených investícií, 

poškodzujú životné prostredie v rozsahu, 

ktorý prevažuje ich prínos 

k environmentálnemu cieľu. Podmienkami 

pre podstatný prínos a neohrozenie 

environmentálnych cieľov by sa mali 

umožniť investície do environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností 

s cieľom reálne prispievať k napĺňaniu 

environmentálnych cieľov. Stanovenie 

kritéria na zabránenie podstatnému 
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ohrozeniu dosiahnutia niektorého z 

environmentálnych cieľov by však nemalo 

viesť k vytvoreniu čiernej alebo hnedej 

listiny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  196 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Pre každý environmentálny cieľ by 

sa mali stanoviť jednotné kritériá na 

posudzovanie hospodárskych činností ako 

podstatne prispievajúcich k tomuto cieľu. 

Jedným z prvkov jednotných kritérií by 

malo byť, aby sa predišlo výraznému 

ohrozeniu dosiahnutia ktoréhokoľvek 

z environmentálnych cieľov stanovených 

v tomto nariadení. Účelom je predísť tomu, 

aby sa investície považovali za 

environmentálne udržateľné napriek tomu, 

že hospodárske činnosti, ktoré majú 

prospech z uvedených investícií, 

poškodzujú životné prostredie v rozsahu, 

ktorý prevažuje ich prínos 

k environmentálnemu cieľu. Podmienkami 

pre podstatný prínos a neohrozenie 

environmentálnych cieľov by sa mali 

umožniť investície do environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností 

s cieľom reálne prispievať k napĺňaniu 

environmentálnych cieľov. 

(20) Pre každý environmentálny cieľ by 

sa mali stanoviť jednotné a presné kritériá 

na posudzovanie hospodárskych činností 

ako podstatne prispievajúcich k tomuto 

cieľu. Jedným z prvkov jednotných kritérií 

by malo byť, aby sa predišlo výraznému 

ohrozeniu dosiahnutia ktoréhokoľvek 

z environmentálnych cieľov stanovených 

v tomto nariadení. Účelom je predísť tomu, 

aby sa investície považovali za 

environmentálne udržateľné napriek tomu, 

že hospodárske činnosti, ktoré majú 

prospech z uvedených investícií, 

poškodzujú životné prostredie v rozsahu, 

ktorý prevažuje ich prínos 

k environmentálnemu cieľu. Podmienkami 

pre podstatný prínos a neohrozenie 

environmentálnych cieľov by sa mali 

umožniť investície do environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností 

s cieľom reálne prispievať k napĺňaniu 

environmentálnych cieľov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 21 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Pripomínajúc spoločný záväzok 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

sledovať zásady zakotvené v Európskom 

pilieri sociálnych práv s cieľom podporiť 

udržateľný a inkluzívny rast a uznávajúc 

význam medzinárodných minimálnych 

ľudských a pracovných práv a noriem by 

dodržiavanie minimálnych záruk malo byť 

podmienkou pre hospodárske činnosti, aby 

spĺňali podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné. Hospodárske 

činnosti by preto mali spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné iba vtedy, ak sa pri ich 

vykonávaní dodržiavajú vyhlásenie 

Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 

o základných zásadách a právach pri práci 

a osem základných dohovorov MOP. 

V základných dohovoroch MOP sa 

vymedzujú ľudské a pracovné práva, ktoré 

spoločnosti majú dodržiavať. Viaceré 

z týchto medzinárodných noriem sú takisto 

zakotvené v Charte základných práv 

Európskej únie, najmä zákaz otroctva 

a nútených prác, ako aj zásada 

nediskriminácie. Uvedenými minimálnymi 

zárukami nie je dotknuté prípadné 

uplatňovanie prísnejších požiadaviek 

v oblasti životného prostredia, zdravia, 

bezpečnosti a sociálnej udržateľnosti, ktoré 

sú stanovené v práve Únie. 

(21) Pripomínajúc spoločný záväzok 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

sledovať zásady zakotvené v Európskom 

pilieri sociálnych práv s cieľom podporiť 

udržateľný a inkluzívny rast a uznávajúc 

význam medzinárodných minimálnych 

ľudských a pracovných práv a noriem by 

dodržiavanie minimálnych záruk malo byť 

podmienkou pre hospodárske činnosti, aby 

spĺňali podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné. Hospodárske 

činnosti by preto mali spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné iba vtedy, ak sa po prvé pri ich 

vykonávaní dodržiavajú vyhlásenie 

Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 

o základných zásadách a právach pri práci 

a osem základných dohovorov MOP. 

V základných dohovoroch MOP sa 

vymedzujú ľudské a pracovné práva, ktoré 

spoločnosti majú dodržiavať. Viaceré 

z týchto medzinárodných noriem sú takisto 

zakotvené v Charte základných práv 

Európskej únie, najmä zákaz otroctva 

a nútených prác, ako aj zásada 

nediskriminácie. Po druhé treba 

dodržiavať zásady OSN pre zodpovedné 

investície – rámec pre podávanie správ. 

Po tretie by investori mali brať do úvahy 

usmernenia hĺbkovej starostlivosti OECD 

pre zodpovedné podnikateľské správanie 

(2018). Hĺbková starostlivosť v tomto 

kontexte znamená postupy, ktoré 

vykonávajú podniky s cieľom 

identifikovať, zmierňovať a zohľadňovať 

riziká udržateľnosti a predchádzať im, 

ako sú vymedzené v [vložiť odkaz na 

nariadenie o zverejňovaní informácií 

týkajúcich sa udržateľných investícií 

a rizík ohrozujúcich udržateľnosť a 

prílohu I k tomuto nariadeniu]. 

Uvedenými minimálnymi zárukami nie je 

dotknuté prípadné uplatňovanie prísnejších 

požiadaviek v oblasti životného prostredia, 
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zdravia, bezpečnosti a sociálnej 

udržateľnosti, ktoré sú stanovené v práve 

Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  198 

Markus Ferber 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Pripomínajúc spoločný záväzok 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

sledovať zásady zakotvené v Európskom 

pilieri sociálnych práv s cieľom podporiť 

udržateľný a inkluzívny rast a uznávajúc 

význam medzinárodných minimálnych 

ľudských a pracovných práv a noriem by 

dodržiavanie minimálnych záruk malo byť 

podmienkou pre hospodárske činnosti, aby 

spĺňali podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné. Hospodárske 

činnosti by preto mali spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné iba vtedy, ak sa pri ich 

vykonávaní dodržiavajú vyhlásenie 

Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 

o základných zásadách a právach pri práci 

a osem základných dohovorov MOP. 

V základných dohovoroch MOP sa 

vymedzujú ľudské a pracovné práva, ktoré 

spoločnosti majú dodržiavať. Viaceré 

z týchto medzinárodných noriem sú takisto 

zakotvené v Charte základných práv 

Európskej únie, najmä zákaz otroctva 

a nútených prác, ako aj zásada 

nediskriminácie. Uvedenými minimálnymi 

zárukami nie je dotknuté prípadné 

uplatňovanie prísnejších požiadaviek 

v oblasti životného prostredia, zdravia, 

bezpečnosti a sociálnej udržateľnosti, ktoré 

sú stanovené v práve Únie. 

(21) Pripomínajúc spoločný záväzok 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

sledovať zásady zakotvené v Európskom 

pilieri sociálnych práv s cieľom podporiť 

udržateľný a inkluzívny rast a uznávajúc 

význam medzinárodných minimálnych 

ľudských a pracovných práv a noriem by 

dodržiavanie minimálnych záruk malo byť 

podmienkou pre hospodárske činnosti, aby 

spĺňali podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné. Hospodárske 

činnosti by preto mali spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné iba vtedy, ak sa pri ich 

vykonávaní dodržiavajú vyhlásenie 

Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 

o základných zásadách a právach pri práci 

a osem základných dohovorov MOP. 

V základných dohovoroch MOP sa 

vymedzujú ľudské a pracovné práva, ktoré 

spoločnosti majú dodržiavať, a preto slúžiť 

ako dostatočné meradlo udržateľnej 

hospodárskej činnosti. Viaceré z týchto 

medzinárodných noriem sú takisto 

zakotvené v Charte základných práv 

Európskej únie, najmä zákaz otroctva 

a nútených prác, ako aj zásada 

nediskriminácie. Uvedenými minimálnymi 

zárukami nie je dotknuté prípadné 

uplatňovanie prísnejších požiadaviek 

v oblasti životného prostredia, zdravia, 
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bezpečnosti a sociálnej udržateľnosti, ktoré 

sú stanovené v práve Únie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Normy MOP sú dostatočné na určenie toho, či sa hospodárska činnosť môže považovať za 

udržateľnú. 

 

Pozmeňujúci návrh  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Európska investičná banka (EIB) 

má rozsiahle skúsenosti s ekologickými 

dlhopismi najmä prostredníctvom 

dlhopisu zameraného na zvýšenie 

povedomia o klíme, ktorý prispel k 

ekologickým dlhopisom vo výške 18 

miliárd EUR a k 160 projektom 

súvisiacim s energiou z obnoviteľných 

zdrojov, ktoré boli žiaľ nerovnomerne 

rozdelené regionálne bez primeraného 

dlhodobého a regionálne vyváženého 

plánovania. Orgány verejného sektora, 

napríklad EIB a ESA, by však mohli 

monitorovať kľúčový vývoj s cieľom 

zabezpečiť postupné zvyšovanie a 

prispôsobivosť taxonómie udržateľnosti 

EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  200 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Vzhľadom na osobitné technické 

podrobnosti potrebné na posúdenie 

environmentálneho vplyvu hospodárskej 

činnosti a na rýchlo sa meniacu povahu 

vedy aj techniky by sa kritériá 

environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností mali pravidelne 

prispôsobovať uvedeným zmenám. Aby 

boli kritériá aktuálne a vychádzali 

z vedeckých dôkazov a príspevkov 

odborníkov a príslušných zainteresovaných 

strán, mali by sa v prípade rozdielnych 

hospodárskych činností bližšie 

a podrobnejšie určiť podmienky pre 

podstatný prínos a výrazné ohrozenie 

environmentálnych cieľov, pričom by sa 

tieto podmienky mali pravidelne 

aktualizovať. Na tento účel by Komisia 

mala na základe technických informácií 

multilaterálnej platformy pre udržateľné 

financie stanoviť podrobné a vyladené 

technické kritériá preskúmania pre 

rozdielne hospodárske činnosti. 

(22) Vzhľadom na osobitné technické 

podrobnosti potrebné na posúdenie 

environmentálneho vplyvu hospodárskej 

činnosti a na rýchlo sa meniacu povahu 

vedy aj techniky by sa kritériá relevantné 

na určenie environmentálnej 

udržateľnosti hospodárskych činností mali 

pravidelne prispôsobovať uvedeným 

zmenám. Aby boli kritériá a ukazovatele 

aktuálne a vychádzali z vedeckých 

dôkazov a príspevkov odborníkov 

a príslušných zainteresovaných strán, mali 

by sa v prípade rozdielnych hospodárskych 

činností bližšie a podrobnejšie určiť 

podmienky pre podstatný prínos a výrazné 

ohrozenie environmentálnych cieľov, 

pričom by sa tieto podmienky mali 

pravidelne aktualizovať. Na tento účel by 

Komisia mala na základe technických 

informácií multilaterálnej platformy pre 

udržateľné financie stanoviť podrobné 

a vyladené technické kritériá preskúmania 

a súbor harmonizovaných indikátorov pre 

rozdielne hospodárske činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  201 

Jo Leinen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Niektoré hospodárske činnosti majú 

negatívny vplyv na životné prostredie, 

pričom podstatný prínos k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

možno dosiahnuť znížením uvedeného 

negatívneho vplyvu. Pre uvedené 

hospodárske činnosti je vhodné stanoviť 

technické kritériá preskúmania, ktoré si 

vyžadujú značné zlepšenie 

(23) Niektoré hospodárske činnosti majú 

negatívny vplyv na životné prostredie, 

pričom podstatný prínos k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

možno dosiahnuť znížením uvedeného 

negatívneho vplyvu. Pre uvedené 

hospodárske činnosti je vhodné stanoviť 

technické kritériá preskúmania, ktoré si 

vyžadujú značné zlepšenie 
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environmentálneho správania v porovnaní, 

okrem iného, s priemerom v odvetví. 

Uvedenými kritériami by sa mal zohľadniť 

aj dlhodobý vplyv príslušnej hospodárskej 

činnosti. 

environmentálneho správania v porovnaní, 

okrem iného, s priemerom v odvetví. 

Uvedenými kritériami by sa mal zohľadniť 

aj dlhodobý vplyv príslušnej hospodárskej 

činnosti, najmä environmentálny prínos 

výrobkov a služieb pri ich používaní a 

príspevok medziproduktov, a tak 

poskytnúť hodnotenie vplyvu všetkých fáz 

výroby a použitia v celom hodnotovom 

reťazci a životnom cykle. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  202 

Bas Eickhout 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Niektoré hospodárske činnosti majú 

negatívny vplyv na životné prostredie, 

pričom podstatný prínos k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

možno dosiahnuť znížením uvedeného 

negatívneho vplyvu. Pre uvedené 

hospodárske činnosti je vhodné stanoviť 

technické kritériá preskúmania, ktoré si 

vyžadujú značné zlepšenie 

environmentálneho správania v porovnaní, 

okrem iného, s priemerom v odvetví. 

Uvedenými kritériami by sa mal zohľadniť 

aj dlhodobý vplyv príslušnej hospodárskej 

činnosti. 

(23) Niektoré hospodárske činnosti majú 

negatívny vplyv na životné prostredie, 

pričom podstatný prínos k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

možno dosiahnuť znížením uvedeného 

negatívneho vplyvu. Pre uvedené 

hospodárske činnosti je vhodné stanoviť 

technické kritériá preskúmania, ktoré si 

vyžadujú značné zlepšenie 

environmentálneho správania v porovnaní, 

okrem iného, s priemerom v odvetví, aby 

sa zvážilo, či táto činnosť môže významne 

prispieť k dosiahnutiu jedného alebo 

viacerých environmentálnych cieľov. 

Uvedenými kritériami by sa mal zohľadniť 

aj dlhodobý vplyv príslušnej hospodárskej 

činnosti a malo by sa zabezpečiť, aby sa 

hospodárske činnosti, ktoré prispievajú 

k účinkom zablokovania s vysokými 

emisiami uhlíka, nepovažovali za 

udržateľné hospodárske činnosti. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Niektoré hospodárske činnosti majú 

negatívny vplyv na životné prostredie, 

pričom podstatný prínos k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

možno dosiahnuť znížením uvedeného 

negatívneho vplyvu. Pre uvedené 

hospodárske činnosti je vhodné stanoviť 

technické kritériá preskúmania, ktoré si 

vyžadujú značné zlepšenie 

environmentálneho správania v porovnaní, 

okrem iného, s priemerom v odvetví. 

Uvedenými kritériami by sa mal zohľadniť 

aj dlhodobý vplyv príslušnej hospodárskej 

činnosti. 

(23) Niektoré hospodárske činnosti, ako 

sú veľké obchodné dohody, majú 

negatívny vplyv nielen na miestnych 

výrobcov, ktorí často nedokážu 

konkurovať výrobným základniam 

s nízkymi nákladmi mimo Európskej únie, 

ale aj na životné prostredie, pričom 

podstatný prínos k jednému alebo viacerým 

environmentálnym cieľom možno 

dosiahnuť znížením uvedeného 

negatívneho vplyvu. Pre uvedené 

hospodárske činnosti je vhodné stanoviť 

technické kritériá preskúmania, ktoré si 

vyžadujú značné zlepšenie 

environmentálneho správania v porovnaní, 

okrem iného, s priemerom v odvetví. 

Uvedenými kritériami by sa mal zohľadniť 

aj dlhodobý vplyv príslušnej hospodárskej 

činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  204 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Niektoré hospodárske činnosti majú 

negatívny vplyv na životné prostredie, 

pričom podstatný prínos k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

možno dosiahnuť znížením uvedeného 

negatívneho vplyvu. Pre uvedené 

hospodárske činnosti je vhodné stanoviť 

technické kritériá preskúmania, ktoré si 

(23) Niektoré hospodárske činnosti majú 

negatívny vplyv na životné prostredie, 

pričom podstatný prínos k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

možno dosiahnuť znížením uvedeného 

negatívneho vplyvu. Pre uvedené 

hospodárske činnosti je vhodné stanoviť 

technické kritériá preskúmania, ktoré si 
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vyžadujú značné zlepšenie 

environmentálneho správania v porovnaní, 

okrem iného, s priemerom v odvetví. 

Uvedenými kritériami by sa mal zohľadniť 

aj dlhodobý vplyv príslušnej hospodárskej 

činnosti. 

vyžadujú značné zlepšenie 

environmentálneho správania v porovnaní, 

okrem iného, s priemerom v odvetví 

v krajine alebo v regióne. Uvedenými 

kritériami by sa mal zohľadniť aj dlhodobý 

vplyv príslušnej hospodárskej činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Niektoré hospodárske činnosti majú 

negatívny vplyv na životné prostredie, 

pričom podstatný prínos k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

možno dosiahnuť znížením uvedeného 

negatívneho vplyvu. Pre uvedené 

hospodárske činnosti je vhodné stanoviť 

technické kritériá preskúmania, ktoré si 

vyžadujú značné zlepšenie 

environmentálneho správania v porovnaní, 

okrem iného, s priemerom v odvetví. 

Uvedenými kritériami by sa mal zohľadniť 

aj dlhodobý vplyv príslušnej hospodárskej 

činnosti. 

(23) Niektoré hospodárske činnosti majú 

negatívny vplyv na životné prostredie, 

pričom podstatný prínos k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

možno dosiahnuť znížením uvedeného 

negatívneho vplyvu. Pre uvedené 

hospodárske činnosti je vhodné stanoviť 

technické kritériá preskúmania, ktoré si 

vyžadujú zlepšenie environmentálneho 

správania v porovnaní, okrem iného, 

s priemerom v odvetví. Uvedenými 

kritériami by sa mal zohľadniť aj dlhodobý 

vplyv (t. j. viac než 3 roky) príslušnej 

hospodárskej činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Hospodárska činnosť by sa nemala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

(24) Hospodárska činnosť by sa nemala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 
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ak spôsobuje viac škody na životnom 

prostredí, než sú výhody, ktoré prináša. 

Technickými kritériami preskúmania by sa 

mali identifikovať minimálne požiadavky 

nevyhnutné na to, aby sa predišlo 

výraznému ohrozeniu iných cieľov. Pri 

vypracúvaní a aktualizácii technických 

kritérií preskúmania by Komisia mala 

zabezpečiť, aby uvedené kritériá 

vychádzali z dostupných vedeckých 

dôkazov a boli pravidelne aktualizované. 

Ak vedecké hodnotenie neumožní určiť 

riziko s dostatočnou istotou, mala by sa 

uplatniť zásada predbežnej opatrnosti 

v súlade s článkom 191 ZFEÚ. 

ak neprináša čisté výhody pre životné 

prostredie. Technickými kritériami 

preskúmania by sa mali identifikovať 

minimálne požiadavky nevyhnutné na to, 

aby sa predišlo výraznému ohrozeniu iných 

cieľov. Pri vypracúvaní a aktualizácii 

technických kritérií preskúmania by 

Komisia mala zabezpečiť, aby uvedené 

kritériá vychádzali z dostupných 

vedeckých dôkazov a boli pravidelne 

aktualizované. Ak vedecké hodnotenie 

neumožní určiť riziko s dostatočnou 

istotou, mala by sa uplatniť zásada 

predbežnej opatrnosti v súlade 

s článkom 191 ZFEÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  207 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Hospodárska činnosť by sa nemala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

ak spôsobuje viac škody na životnom 

prostredí, než sú výhody, ktoré prináša. 

Technickými kritériami preskúmania by sa 

mali identifikovať minimálne požiadavky 

nevyhnutné na to, aby sa predišlo 

výraznému ohrozeniu iných cieľov. Pri 

vypracúvaní a aktualizácii technických 

kritérií preskúmania by Komisia mala 

zabezpečiť, aby uvedené kritériá 

vychádzali z dostupných vedeckých 

dôkazov a boli pravidelne aktualizované. 

Ak vedecké hodnotenie neumožní určiť 

riziko s dostatočnou istotou, mala by sa 

uplatniť zásada predbežnej opatrnosti 

v súlade s článkom 191 ZFEÚ. 

(24) Hospodárska činnosť by sa nemala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

ak spôsobuje viac škody na životnom 

prostredí, než sú výhody, ktoré prináša, 

a takisto by nemala by podstatne 

ohrozovať dosiahnutie niektorého z 

ostatných environmentálnych cieľov. 

Technickými kritériami preskúmania 

založenými na harmonizovaných 

ukazovateľoch by sa mali identifikovať 

minimálne požiadavky nevyhnutné na to, 

aby sa predišlo výraznému ohrozeniu iných 

cieľov. Pri vypracúvaní a aktualizácii 

technických kritérií preskúmania 

a harmonizovaných ukazovateľov by 

Komisia mala zabezpečiť, aby uvedené 

kritériá a ukazovatele vychádzali 

z dostupných vedeckých dôkazov a boli 

pravidelne aktualizované. Ak vedecké 

hodnotenie neumožní určiť riziko 
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s dostatočnou istotou, mala by sa uplatniť 

zásada predbežnej opatrnosti v súlade 

s článkom 191 ZFEÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Hospodárska činnosť by sa nemala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

ak spôsobuje viac škody na životnom 

prostredí, než sú výhody, ktoré prináša. 

Technickými kritériami preskúmania by sa 

mali identifikovať minimálne požiadavky 

nevyhnutné na to, aby sa predišlo 

výraznému ohrozeniu iných cieľov. Pri 

vypracúvaní a aktualizácii technických 

kritérií preskúmania by Komisia mala 

zabezpečiť, aby uvedené kritériá 

vychádzali z dostupných vedeckých 

dôkazov a boli pravidelne aktualizované. 

Ak vedecké hodnotenie neumožní určiť 

riziko s dostatočnou istotou, mala by sa 

uplatniť zásada predbežnej opatrnosti 

v súlade s článkom 191 ZFEÚ. 

(24) Hospodárska činnosť by sa nemala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

ak spôsobuje viac škody na životnom 

prostredí, než sú výhody, ktoré prináša, a v 

tomto ohľade by všetky veľké obchodné 

dohody mali mať ešte pred svojím 

vykonávaním dokončené nezávislé štúdie 

vplyvu. Technickými kritériami 

preskúmania by sa mali identifikovať 

minimálne požiadavky nevyhnutné na to, 

aby sa predišlo výraznému ohrozeniu iných 

cieľov. Pri vypracúvaní a aktualizácii 

technických kritérií preskúmania by 

Komisia mala zabezpečiť, aby uvedené 

kritériá vychádzali z dostupných 

vedeckých dôkazov a boli pravidelne 

aktualizované. Ak vedecké hodnotenie 

neumožní určiť riziko s dostatočnou 

istotou, mala by sa uplatniť zásada 

predbežnej opatrnosti v súlade 

s článkom 191 ZFEÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Hospodárska činnosť by sa nemala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

ak spôsobuje viac škody na životnom 

prostredí, než sú výhody, ktoré prináša. 

Technickými kritériami preskúmania by sa 

mali identifikovať minimálne požiadavky 

nevyhnutné na to, aby sa predišlo 

výraznému ohrozeniu iných cieľov. Pri 

vypracúvaní a aktualizácii technických 

kritérií preskúmania by Komisia mala 

zabezpečiť, aby uvedené kritériá 

vychádzali z dostupných vedeckých 

dôkazov a boli pravidelne aktualizované. 

Ak vedecké hodnotenie neumožní určiť 

riziko s dostatočnou istotou, mala by sa 

uplatniť zásada predbežnej opatrnosti 

v súlade s článkom 191 ZFEÚ. 

(24) Hospodárska činnosť by sa nemala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

ak spôsobuje viac škody na životnom 

prostredí, než sú výhody, ktoré prináša. 

Technickými kritériami preskúmania by sa 

mali identifikovať minimálne požiadavky 

nevyhnutné na to, aby sa predišlo 

výraznému ohrozeniu iných cieľov. Pri 

vypracúvaní a aktualizácii technických 

kritérií preskúmania by Komisia mala 

zabezpečiť, aby uvedené kritériá 

vychádzali z dostupných vedeckých 

dôkazov, boli pravidelne aktualizované a 

zohľadňovali celý hodnotový reťazec a 

životný cyklus technológií. Ak vedecké 

hodnotenie neumožní určiť riziko 

s dostatočnou istotou, mala by sa uplatniť 

zásada predbežnej opatrnosti v súlade 

s článkom 191 ZFEÚ. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  210 

Markus Ferber 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Hospodárska činnosť by sa nemala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

ak spôsobuje viac škody na životnom 

prostredí, než sú výhody, ktoré prináša. 

Technickými kritériami preskúmania by sa 

mali identifikovať minimálne požiadavky 

nevyhnutné na to, aby sa predišlo 

výraznému ohrozeniu iných cieľov. Pri 

vypracúvaní a aktualizácii technických 

kritérií preskúmania by Komisia mala 

zabezpečiť, aby uvedené kritériá 

vychádzali z dostupných vedeckých 

dôkazov a boli pravidelne aktualizované. 

Ak vedecké hodnotenie neumožní určiť 

(24) Hospodárska činnosť by sa nemala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

ak spôsobuje viac škody na životnom 

prostredí, než sú výhody, ktoré prináša. 

Technickými kritériami preskúmania by sa 

mali identifikovať minimálne požiadavky 

nevyhnutné na to, aby sa predišlo 

výraznému ohrozeniu iných cieľov. Pri 

vypracúvaní a aktualizácii technických 

kritérií preskúmania by Komisia mala 

zabezpečiť, aby uvedené kritériá boli 

rozumné, primerané a vychádzali 

z dostupných vedeckých dôkazov a boli 

pravidelne aktualizované. Ak vedecké 
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riziko s dostatočnou istotou, mala by sa 

uplatniť zásada predbežnej opatrnosti 

v súlade s článkom 191 ZFEÚ. 

hodnotenie neumožní určiť riziko 

s dostatočnou istotou, mala by sa uplatniť 

zásada predbežnej opatrnosti v súlade 

s článkom 191 ZFEÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Pri vypracúvaní a aktualizácii 

technických kritérií preskúmania by 

Komisia mala takisto zohľadniť osobitosti 

sektora infraštruktúry a v rámci analýzy 

nákladov a prínosov brať do úvahy 

environmentálne, sociálne a ekonomické 

externality. V tejto súvislosti by Komisia 

mala zohľadniť prácu medzinárodných 

organizácií, ako je napríklad OECD, 

príslušné právne predpisy a normy Únie 

vrátane smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/42/ES42, smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2011/92/EÚ43, smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/23/EÚ44, smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2014/24/EÚ45, smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/25/EÚ46 

a súčasnej metodiky. V tomto kontexte by 

technické kritériá preskúmania mali 

podporovať primerané rámce riadenia 

začleňujúce environmentálne a sociálne 

faktory, ako aj faktory riadenia, ako sa 

uvádza v zásadách pre zodpovedné 

investovanie, ktoré podporila Organizácia 

Spojených národov47, a to vo všetkých 

fázach životného cyklu projektu. 

(26) Pri vypracúvaní a aktualizácii 

technických kritérií preskúmania by 

Komisia mala takisto zohľadniť osobitosti 

rôznych sektorov a v rámci analýzy 

nákladov a prínosov brať do úvahy 

environmentálne, sociálne a ekonomické 

externality. Pokiaľ ide o sektor energetiky, 

Komisia by mala zohľadniť článok 194 

ZFEÚ a právo členského štátu určiť 

podmienky využívania zdrojov energie, 

jeho výber medzi rôznymi zdrojmi energie 

a všeobecnú štruktúru jeho dodávok 

energie. V tejto súvislosti by Komisia mala 

zohľadniť prácu medzinárodných 

organizácií, ako je napríklad OECD, 

príslušné právne predpisy a normy Únie 

vrátane smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/42/ES42, smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2011/92/EÚ43, smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/23/EÚ44, smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2014/24/EÚ45, smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/25/EÚ46 

a súčasnej metodiky. V tomto kontexte by 

technické kritériá preskúmania mali 

podporovať primerané rámce riadenia 

začleňujúce environmentálne a sociálne 

faktory, ako aj faktory riadenia, ako sa 

uvádza v zásadách pre zodpovedné 

investovanie, ktoré podporila Organizácia 
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Spojených národov47, a to vo všetkých 

fázach životného cyklu projektu. 

_________________ _________________ 

42 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 

o posudzovaní účinkov určitých plánov 

a programov na životné prostredie (Ú. v. 

ES L 197, 21.7.2001, s. 30). 

42 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 

o posudzovaní účinkov určitých plánov 

a programov na životné prostredie (Ú. v. 

ES L 197, 21.7.2001, s. 30). 

43 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 

o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné 

prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1). 

43 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 

o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné 

prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1). 

44 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 

o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 1). 

44 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 

o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 1). 

45 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

45 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

46 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 

o obstarávaní vykonávanom subjektmi 

pôsobiacimi v odvetviach vodného 

hospodárstva, energetiky, dopravy 

a poštových služieb a o zrušení smernice 

2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, 

s. 243). 

46 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 

o obstarávaní vykonávanom subjektmi 

pôsobiacimi v odvetviach vodného 

hospodárstva, energetiky, dopravy 

a poštových služieb a o zrušení smernice 

2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, 

s. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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(26) Pri vypracúvaní a aktualizácii 

technických kritérií preskúmania by 

Komisia mala takisto zohľadniť osobitosti 

sektora infraštruktúry a v rámci analýzy 

nákladov a prínosov brať do úvahy 

environmentálne, sociálne a ekonomické 

externality. V tejto súvislosti by Komisia 

mala zohľadniť prácu medzinárodných 

organizácií, ako je napríklad OECD, 

príslušné právne predpisy a normy Únie 

vrátane smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/42/ES42, smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2011/92/EÚ43, smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/23/EÚ44, smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2014/24/EÚ45, smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/25/EÚ46 

a súčasnej metodiky. V tomto kontexte by 

technické kritériá preskúmania mali 

podporovať primerané rámce riadenia 

začleňujúce environmentálne a sociálne 

faktory, ako aj faktory riadenia, ako sa 

uvádza v zásadách pre zodpovedné 

investovanie, ktoré podporila Organizácia 

Spojených národov47, a to vo všetkých 

fázach životného cyklu projektu. 

(26) Pri vypracúvaní a aktualizácii 

technických kritérií preskúmania by 

Komisia mala takisto zohľadniť osobitosti 

rôznych sektorov a v rámci analýzy 

nákladov a prínosov brať do úvahy 

environmentálne, sociálne a ekonomické 

externality. V tejto súvislosti by Komisia 

mala zohľadniť prácu medzinárodných 

organizácií, ako je napríklad OECD, 

príslušné právne predpisy a normy Únie 

vrátane smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/42/ES42, smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2011/92/EÚ43, smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/23/EÚ44, smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2014/24/EÚ45, smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/25/EÚ46 

a súčasnej metodiky. V tomto kontexte by 

technické kritériá preskúmania mali 

podporovať primerané rámce riadenia 

začleňujúce environmentálne a sociálne 

faktory, ako aj faktory riadenia, ako sa 

uvádza v zásadách pre zodpovedné 

investovanie, ktoré podporila Organizácia 

Spojených národov47, a to vo všetkých 

fázach životného cyklu projektu. 

_________________ _________________ 

42 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 

o posudzovaní účinkov určitých plánov 

a programov na životné prostredie (Ú. v. 

ES L 197, 21.7.2001, s. 30). 

42 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 

o posudzovaní účinkov určitých plánov 

a programov na životné prostredie (Ú. v. 

ES L 197, 21.7.2001, s. 30). 

43 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 

o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné 

prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1). 

43 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 

o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné 

prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1). 

44 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 

o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 1). 

44 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 

o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 1). 

45 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení 

45 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení 
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smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

46 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 

o obstarávaní vykonávanom subjektmi 

pôsobiacimi v odvetviach vodného 

hospodárstva, energetiky, dopravy 

a poštových služieb a o zrušení smernice 

2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, 

s. 243). 

46 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 

o obstarávaní vykonávanom subjektmi 

pôsobiacimi v odvetviach vodného 

hospodárstva, energetiky, dopravy 

a poštových služieb a o zrušení smernice 

2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, 

s. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  213 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (26a) Pri vymedzení technických kritérií 

preskúmania by Komisia mala brať do 

úvahy aj prechodné opatrenia zamerané 

na činnosti, ktoré podporujú prechod na 

udržateľnejšie, nízkouhlíkové 

hospodárstvo. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  214 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (26a) Pri vymedzení technických kritérií 

preskúmania by Komisia mala brať do 

úvahy aj prechodné opatrenia zamerané 
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na činnosti, ktoré podporujú prechod na 

udržateľné, nízkouhlíkové hospodárstvo. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Aby sa predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v konkrétnom 

odvetví môžu spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, 

ak prispievajú rovnako k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v tomto nariadení. Potenciálna 

schopnosť prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak 

v každom odvetví by uvedené kritériá 

nemali nespravodlivo znevýhodňovať 

určité hospodárske aktivity pred inými, ak 

prispievajú k plneniu environmentálnych 

cieľov v rovnakom rozsahu. 

(27) Aby sa podporili environmentálne 

udržateľné inovácie a predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti 

v makroekonomických odvetviach (napr. 

odvetvia NACE ako poľnohospodárstvo, 

lesníctvo a rybolov, výroba, dodávka 

elektriny, plynu, pary a klimatizácie, 

stavebníctvo, doprava a skladovanie) 

môžu spĺňať podmienky na vymedzenie 

ako environmentálne udržateľné 

a zaobchádza sa s nimi rovnako, ak 

prispievajú rovnako k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v tomto nariadení, pričom 

podstatne neohrozia dosiahnutie žiadnych 

iných environmentálnych cieľov 

uvedených v článkoch 3 a 12. Potenciálna 

schopnosť prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto technických kritériách 

preskúmania. Avšak v každom 

makroekonomickom odvetví by uvedené 

kritériá nemali nespravodlivo 

znevýhodňovať určité hospodárske aktivity 

pred inými, ak prispievajú k plneniu 

environmentálnych cieľov v rovnakom 

rozsahu, pričom podstatne neohrozujú 
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dosiahnutie žiadnych iných 

environmentálnych cieľov uvedených v 

článkoch 3 a 12. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Aby sa predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v konkrétnom 

odvetví môžu spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, 

ak prispievajú rovnako k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v tomto nariadení. Potenciálna 

schopnosť prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak 

v každom odvetví by uvedené kritériá 

nemali nespravodlivo znevýhodňovať 

určité hospodárske aktivity pred inými, ak 

prispievajú k plneniu environmentálnych 

cieľov v rovnakom rozsahu. 

(27) Aby sa podporili environmentálne 

udržateľné inovácie a predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v hlavných 

hospodárskych odvetviach vrátane 

poľnohospodárstva, stavebníctva, 

energetiky, chemického priemyslu, 

dopravy a výroby môžu spĺňať podmienky 

na vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, 

ak prispievajú rovnako k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v tomto nariadení. Potenciálna 

schopnosť prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak 

v každom odvetví by uvedené kritériá 

nemali nespravodlivo znevýhodňovať 

určité hospodárske aktivity pred inými, ak 

prispievajú k plneniu environmentálnych 

cieľov v rovnakom rozsahu. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Technické kritériá preskúmania zahŕňajú všetky odvetvia prispievajúce k udržateľnému 

rozvoju. 

 

Pozmeňujúci návrh  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Aby sa predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v konkrétnom 

odvetví môžu spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, 

ak prispievajú rovnako k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v tomto nariadení. Potenciálna 

schopnosť prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak 

v každom odvetví by uvedené kritériá 

nemali nespravodlivo znevýhodňovať 

určité hospodárske aktivity pred inými, ak 

prispievajú k plneniu environmentálnych 

cieľov v rovnakom rozsahu. 

(27) Aby sa podporili environmentálne 

udržateľné inovácie a predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v konkrétnom 

odvetví, okrem iného vrátane výroby, 

poľnohospodárstva, stavebníctva, 

energetiky a dopravy, môžu spĺňať 

podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné a zaobchádza 

sa s nimi rovnako, ak prispievajú rovnako 

k jednému alebo viacerým 

environmentálnym cieľom stanoveným 

v tomto nariadení. Potenciálna schopnosť 

prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak 

v každom odvetví by uvedené kritériá 

nemali nespravodlivo znevýhodňovať 

určité hospodárske aktivity pred inými, ak 

prispievajú k plneniu environmentálnych 

cieľov v rovnakom rozsahu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Aby sa predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v konkrétnom 

odvetví môžu spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, 

ak prispievajú rovnako k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v tomto nariadení. Potenciálna 

schopnosť prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak 

v každom odvetví by uvedené kritériá 

nemali nespravodlivo znevýhodňovať 

určité hospodárske aktivity pred inými, ak 

prispievajú k plneniu environmentálnych 

cieľov v rovnakom rozsahu. 

(27) Aby sa predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že príslušné hospodárske 

činnosti v hlavných hospodárskych 

odvetviach, okrem iného vrátane 

poľnohospodárstva, stavebníctva, 

energetiky, dopravy a výroby, môžu spĺňať 

podmienky na vymedzenie ako 

environmentálne udržateľné a zaobchádza 

sa s nimi rovnako, ak prispievajú rovnako 

k jednému alebo viacerým 

environmentálnym cieľom stanoveným 

v tomto nariadení. Potenciálna schopnosť 

prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v kritériách špecifických pre 

priemyselné odvetvie. Avšak v každom 

odvetví by uvedené kritériá nemali 

nespravodlivo znevýhodňovať určité 

hospodárske aktivity pred inými, ak 

prispievajú k plneniu environmentálnych 

cieľov v rovnakom rozsahu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Aby sa predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

(27) Aby sa predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 
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environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v konkrétnom 

odvetví môžu spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, 

ak prispievajú rovnako k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v tomto nariadení. Potenciálna 

schopnosť prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak 

v každom odvetví by uvedené kritériá 

nemali nespravodlivo znevýhodňovať 

určité hospodárske aktivity pred inými, ak 

prispievajú k plneniu environmentálnych 

cieľov v rovnakom rozsahu. 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v konkrétnom 

odvetví môžu spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, 

ak prispievajú rovnako k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v tomto nariadení. Potenciálna 

schopnosť prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Kritériá 

preskúmania by preto nemali vyústiť do 

vytvorenia čiernej alebo hnedej listiny. 

Avšak v každom odvetví by uvedené 

kritériá nemali nespravodlivo 

znevýhodňovať určité hospodárske aktivity 

pred inými, ak prispievajú k plneniu 

environmentálnych cieľov v rovnakom 

rozsahu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  220 

Bas Eickhout 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Aby sa predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v konkrétnom 

odvetví môžu spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, 

ak prispievajú rovnako k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v tomto nariadení. Potenciálna 

(27) Aby sa predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v konkrétnom 

odvetví môžu spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, 

ak, pokiaľ ide o spôsob, akým sa tieto 

činnosti vykonávajú, prispievajú rovnako 

k jednému alebo viacerým 
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schopnosť prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak 

v každom odvetví by uvedené kritériá 

nemali nespravodlivo znevýhodňovať 

určité hospodárske aktivity pred inými, ak 

prispievajú k plneniu environmentálnych 

cieľov v rovnakom rozsahu. 

environmentálnym cieľom stanoveným 

v tomto nariadení. Potenciálna schopnosť 

prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak 

v každom odvetví by uvedené kritériá 

nemali nespravodlivo znevýhodňovať 

určité hospodárske aktivity pred inými, ak 

prispievajú k plneniu environmentálnych 

cieľov v rovnakom rozsahu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  221 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Aby sa predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v konkrétnom 

odvetví môžu spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, 

ak prispievajú rovnako k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v tomto nariadení. Potenciálna 

schopnosť prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak 

v každom odvetví by uvedené kritériá 

nemali nespravodlivo znevýhodňovať 
určité hospodárske aktivity pred inými, ak 

prispievajú k plneniu environmentálnych 

cieľov v rovnakom rozsahu. 

(27) Aby sa predišlo narušeniam 

hospodárskej súťaže pri získavaní 

finančných prostriedkov na 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti, technické kritériá preskúmania by 

mali zabezpečiť, že všetky príslušné 

hospodárske činnosti v konkrétnom 

odvetví môžu spĺňať podmienky na 

vymedzenie ako environmentálne 

udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, 

ak prispievajú rovnako k jednému alebo 

viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v tomto nariadení. Potenciálna 

schopnosť prispievať k plneniu uvedených 

environmentálnych cieľov sa však môže 

líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo 

odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak 

v každom odvetví by sa uvedené kritériá 

mali uplatňovať na všetkých účastníkov 

trhu rovnako, určité hospodárske aktivity 

pred inými, ak prispievajú k plneniu 

environmentálnych cieľov v rovnakom 

rozsahu. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (27a) Environmentálne udržateľné 

činnosti sú výsledkom technológií a 

produktov, ktoré sa vyvíjajú v celom 

hodnotovom reťazci. Z tohto dôvodu by sa 

pri technických kritériách preskúmania 

mala pri konečnom poskytovaní 

environmentálne udržateľných činností 

brať do úvahy úloha celého hodnotového 

reťazca, od spracovania surovín až po 

konečný výrobok a jeho fázu odpadu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Environmentálne udržateľné činnosti závisia od spolupráce medzi rôznymi sektormi a 

hospodárskym subjektmi v priemyselných hodnotových reťazcoch. Tento aspekt by sa mal 

odzrkadliť v technických kritériách preskúmania pre environmentálne udržateľné činnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (27a) Aby sa zabránilo narušeniu dobre 

fungujúcich hodnotových reťazcov, pri 

technických kritériách preskúmania by sa 

malo zvážiť, že environmentálne 

udržateľné činnosti sú umožnené 

prostredníctvom technológií a produktov 
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vyvinutých viacerými hospodárskymi 

subjektmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Pri stanovovaní technických kritérií 

preskúmania by Komisia mala posúdiť, či 

by prijatie uvedených kritérií pre 

environmentálne udržateľné činnosti viedlo 

k vzniku uviaznutých aktív alebo poskytlo 

nezlučiteľné stimuly, ako aj či by malo 

negatívny vplyv na likviditu na finančných 

trhoch. 

(28) Pri stanovovaní technických kritérií 

preskúmania by Komisia mala posúdiť 

potenciálne riziká spojené s prechodom, či 

by tempo prijatia uvedených kritérií pre 

environmentálne udržateľné činnosti viedlo 

k vzniku uviaznutých aktív alebo poskytlo 

nezlučiteľné stimuly, ako aj či by malo 

negatívny vplyv na likviditu na finančných 

trhoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) S cieľom zabezpečiť, aby investície 

smerovali do hospodárskych činností, ktoré 

majú najväčší pozitívny vplyv na 

environmentálne ciele, by Komisia mala 

uprednostniť stanovenie technických 

kritérií preskúmania pre tie hospodárske 

činnosti, ktoré potenciálne najviac 

prispievajú k dosiahnutiu 

environmentálnych cieľov. 

(30) S cieľom zabezpečiť, aby investície 

smerovali do hospodárskych činností, ktoré 

majú najväčší pozitívny vplyv na 

environmentálne ciele, by Komisia mala 

uprednostniť stanovenie technických 

kritérií preskúmania pre tie hospodárske 

činnosti, ktoré potenciálne najviac 

prispievajú k dosiahnutiu 

environmentálnych cieľov. Kritériá 

preskúmania by mali vychádzať z 

výsledkov projektov s cieľom uľahčiť 
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identifikáciu a vývoj nových technológií, 

ako aj náležite zohľadniť škálovateľnosť 

týchto technológií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  226 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) S cieľom zabezpečiť, aby investície 

smerovali do hospodárskych činností, ktoré 

majú najväčší pozitívny vplyv na 

environmentálne ciele, by Komisia mala 

uprednostniť stanovenie technických 

kritérií preskúmania pre tie hospodárske 

činnosti, ktoré potenciálne najviac 

prispievajú k dosiahnutiu 

environmentálnych cieľov. 

(30) S cieľom zabezpečiť, aby investície 

smerovali do hospodárskych činností, ktoré 

majú najväčší pozitívny vplyv na 

environmentálne ciele, by Komisia mala 

uprednostniť stanovenie technických 

kritérií preskúmania pre tie hospodárske 

činnosti, ktoré potenciálne najviac 

prispievajú k dosiahnutiu 

environmentálnych cieľov, a to ako 

prioritnú záležitosť, pokiaľ ide 

o zmiernenie zmeny klímy. Technické 

kritériá preskúmania by mali byť 

dostatočne pružné na postupné zavedenie 

nových technológií a inovácií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Mali by sa stanoviť primerané 

technické kritériá preskúmania pre 

odvetvie dopravy vrátane mobilných aktív, 

čím by sa zohľadnilo, že odvetvie dopravy 

vrátane medzinárodnej lodnej dopravy 

(31) Mali by sa stanoviť primerané 

technické kritériá preskúmania pre 

odvetvie dopravy vrátane mobilných aktív, 

čím by sa zohľadnil celý životný cyklus 

technológií a skutočnosť, že odvetvie 
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tvorí približne 26 % celkových emisií 

skleníkových plynov v Únii. Ako sa 

dosvedčuje v akčnom pláne o financovaní 

udržateľného rastu48, odvetvie dopravy 

predstavuje približne 30 % dodatočných 

ročných investičných potrieb potrebných 

pre dosiahnutie udržateľného rozvoja 

v EÚ, a to aj prostredníctvom zvyšovania 

elektrifikácie alebo prechodu na čistejšie 

spôsoby dopravy podporovaním prechodu 

na iný druh dopravy a riadenia dopravy. 

dopravy vrátane medzinárodnej lodnej 

dopravy tvorí približne 26 % celkových 

emisií skleníkových plynov v Únii. Ako sa 

dosvedčuje v akčnom pláne o financovaní 

udržateľného rastu48, odvetvie dopravy 

predstavuje približne 30 % dodatočných 

ročných investičných potrieb potrebných 

pre dosiahnutie udržateľného rozvoja 

v EÚ, a to aj prostredníctvom zvyšovania 

elektrifikácie alebo prechodu na čistejšie 

spôsoby dopravy podporovaním prechodu 

na iný druh dopravy a riadenia dopravy. 

_________________ _________________ 

48 COM(2018) 97 final. 48 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania a harmonizovaných 

ukazovateľov by sa takisto mali zúčastniť 

príslušné zainteresované strany a mali by 

vychádzať z vedeckých dôkazov, 

najlepších postupov a existujúcej práce 

a subjektov, konkrétne platformy 

Európskej komisie pre obehové 

hospodárstvo, a z poradenstva odborníkov, 

ktorí majú preukázateľné vedomosti 

a skúsenosti v príslušných oblastiach. Na 

tento účel by Komisia mala vytvoriť 

platformu pre udržateľné financie. Táto 

platforma by sa mala skladať z odborníkov 

zastupujúcich verejný aj súkromný sektor. 



 

AM\1172566SK.docx 83/174 PE632.153v01-00 

 SK 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

Medzi zástupcov verejného sektora by mali 

patriť odborníci z Európskej 

environmentálnej agentúry a národných 

agentúr pre ochranu životného prostredia, 

európskych orgánov dohľadu, Európskej 

poradnej skupiny pre finančné 

výkazníctvo a Európskej investičnej banky. 

Medzi odborníkov zo súkromného sektora 

by mali patriť zástupcovia príslušných 

zainteresovaných strán vrátane aktérov na 

finančných trhoch, zástupcov univerzít, 

výskumných ústavov, združení 

a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania 

a harmonizovaných ukazovateľov vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania na základe 

harmonizovaných ukazovateľov 

posudzovali ako udržateľné aktíva alebo 

aktíva s negatívnym environmentálnym 

vplyvom v súlade s existujúcimi trhovými 

postupmi. Platforma by takisto mala 

poskytovať Komisii poradenstvo o tom, či 

technické kritériá preskúmania 

a ukazovatele sú vhodné na ďalšie použitia 

pri budúcich politických iniciatívach Únie 

zameraných na uľahčenie udržateľných 

investícií. Platforma by mala poskytovať 

Komisii poradenstvo v oblasti vývoja 

účtovníckych štandardov udržateľnosti a 

integrovaných štandardov vykazovania 

pre podniky a účastníkov finančného 

trhu, a to aj prostredníctvom revízie 

smernice 2013/34/EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  229 

Kay Swinburne 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a globálne skúsenosti 

v príslušných oblastiach. Na tento účel by 

Komisia mala vytvoriť platformu pre 

udržateľné financie. Táto platforma by sa 

mala skladať z odborníkov zastupujúcich 

verejný aj súkromný sektor. Zástupcovia 

verejného sektora by mali odrážať rozpätie 

sektora a mali by medzi nich patriť 

odborníci z Európskej environmentálnej 

agentúry, európskych orgánov dohľadu 

a Európskej investičnej banky. Medzi 

odborníkov zo súkromného sektora by mali 

patriť zástupcovia príslušných 

zainteresovaných strán vrátane aktérov na 

finančných trhoch, zástupcov univerzít, 

výskumných ústavov, združení 

a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. V 

prípade potreby by platforma mala mať 

možnosť vyžiadať si radu od nečlenov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania 

sú vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z vedeckých dôkazov, 

sociálno-ekonomického vplyvu, najlepších 

postupov a poradenstva odborníkov, ktorí 

majú preukázateľné vedomosti a skúsenosti 

vo všetkých príslušných oblastiach. Na 

tento účel by Komisia mala vytvoriť 

platformu pre udržateľné financie. Táto 

platforma by sa mala skladať zo širokej 

škály odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor, aby sa náležite 

zohľadnili špecifiká všetkých príslušných 

odvetví. Medzi zástupcov verejného 

sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov reálnej ekonomiky vrátane 

výrobného priemyslu, zástupcov univerzít, 

výskumných ústavov, združení 

a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 
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o udržateľnosti technických kritérií 

preskúmania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  231 

Markus Ferber 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora patria zástupcovia 

príslušných zainteresovaných strán vrátane 

aktérov na finančných trhoch, zástupcov 

reálnej ekonomiky zastupujúcich širokú 

škálu priemyselných odvetví, zástupcov 

univerzít, výskumných ústavov, združení 

a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 
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mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania 

sú vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme dosiahnutia zmysluplného vplyvu potrebuje platforma pre udržateľné financovanie 

vstup od širokej škály zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií a hlavných 
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poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

hospodárskych odvetví, okrem iného 

vrátane poľnohospodárstva, stavebníctva, 

energetiky, chemického priemyslu, 

dopravy a výroby. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na rozsah technických odborných znalostí potrebných na vypracovanie technických 

kritérií preskúmania by sa malo konzultovať so všetkými relevantnými hospodárskymi 

subjektmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  233 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania a harmonizovaných 

ukazovateľov by sa takisto mali zúčastniť 

príslušné zainteresované strany a mali by 

vychádzať z vedeckých dôkazov, 

najlepších postupov a poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 
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vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania 

a harmonizovaných ukazovateľov vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania 

a ukazovatele sú vhodné na ďalšie použitia 

pri budúcich politických iniciatívach Únie 

zameraných na uľahčenie udržateľných 

investícií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  234 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 
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vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania a harmonizovaných 

ukazovateľov by sa takisto mali zúčastniť 

príslušné zainteresované strany a mali by 

vychádzať z vedeckých dôkazov, 

najlepších postupov a poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu, Európskej 

investičnej banky a národných 

podporných bánk a inštitúcií. Medzi 

odborníkov zo súkromného sektora by mali 

patriť zástupcovia príslušných 

zainteresovaných strán vrátane aktérov na 

finančných trhoch, výrobných odvetví, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania, ktoré sa 

na základe harmonizovaných 

ukazovateľov posudzovali ako udržateľné 

aktíva v súlade s existujúcimi trhovými 

postupmi. Platforma by takisto mala 

poskytovať Komisii poradenstvo o tom, či 

technické kritériá preskúmania 

a ukazovatele sú vhodné na ďalšie použitia 

pri budúcich politických iniciatívach Únie 

zameraných na uľahčenie udržateľných 

investícií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  235 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

odborníci z národných 

environmentálnych agentúr, európskych 

orgánov dohľadu a Európskej investičnej 

banky. Medzi odborníkov zo súkromného 

sektora by mali patriť zástupcovia 

príslušných zainteresovaných strán vrátane 

aktérov na finančných trhoch, zástupcov 

univerzít, výskumných ústavov, združení 

a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  236 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania a harmonizovaných 

ukazovateľov by sa takisto mali zúčastniť 

príslušné zainteresované strany a mali by 

vychádzať z poradenstva odborníkov, ktorí 

majú preukázateľné vedomosti a skúsenosti 

v príslušných oblastiach. Na tento účel by 

Komisia mala vytvoriť platformu pre 

udržateľné financie. Táto platforma by sa 

mala skladať z odborníkov zastupujúcich 

verejný aj súkromný sektor. Medzi 

zástupcov verejného sektora by mali patriť 

odborníci z Európskej environmentálnej 

agentúry, európskych orgánov dohľadu 

a Európskej investičnej banky. Medzi 

odborníkov zo súkromného sektora by mali 

patriť zástupcovia príslušných 

zainteresovaných strán vrátane aktérov na 

finančných trhoch, výrobných odvetví, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  237 

Giovanni La Via 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu a Európskej 

investičnej banky. Medzi odborníkov zo 

súkromného sektora by mali patriť 

zástupcovia príslušných zainteresovaných 

strán vrátane aktérov na finančných trhoch, 

zástupcov univerzít, výskumných ústavov, 

združení a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 

politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

(32) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

pri príprave technických kritérií 

preskúmania uskutočnila vhodné 

konzultácie, a to v súlade s požiadavkami 

lepšej právnej regulácie. Na postupe 

vytvárania a aktualizácie technických 

kritérií preskúmania by sa takisto mali 

zúčastniť príslušné zainteresované strany 

a mali by vychádzať z poradenstva 

odborníkov, ktorí majú preukázateľné 

vedomosti a skúsenosti v príslušných 

oblastiach. Na tento účel by Komisia mala 

vytvoriť platformu pre udržateľné financie. 

Táto platforma by sa mala skladať 

z odborníkov zastupujúcich verejný aj 

súkromný sektor. Medzi zástupcov 

verejného sektora by mali patriť odborníci 

z Európskej environmentálnej agentúry, 

európskych orgánov dohľadu, Európskej 

investičnej banky a národných 

podporných bánk a inštitúcií. Medzi 

odborníkov zo súkromného sektora by mali 

patriť zástupcovia príslušných 

zainteresovaných strán vrátane aktérov na 

finančných trhoch, zástupcov univerzít, 

výskumných ústavov, združení 

a organizácií. Platforma by mala 

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce 

sa rozvoja, analýzy a preskúmania 

technických kritérií preskúmania vrátane 

ich potenciálneho vplyvu na ocenenie 

aktív, ktoré sa až do prijatia technických 

kritérií preskúmania posudzovali ako 

ekologické aktíva v súlade s existujúcimi 

trhovými postupmi. Platforma by takisto 

mala poskytovať Komisii poradenstvo 

o tom, či technické kritériá preskúmania sú 

vhodné na ďalšie použitia pri budúcich 
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politických iniciatívach Únie zameraných 

na uľahčenie udržateľných investícií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  238 

Barbara Kappel 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 33 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) S cieľom bližšie určiť požiadavky 

stanovené v tomto nariadení, a najmä 

s cieľom vytvoriť a aktualizovať 

podrobné a vyladené technické kritériá 

preskúmania pre rozdielne hospodárske 

činnosti, pokiaľ ide o to, čo predstavuje 

podstatný prínos a výrazné ohrozenie 

environmentálnych cieľov, by sa mala 

delegovať na Komisiu právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie v súvislosti 

s informáciami potrebnými na 

dodržiavanie súladu s povinnosťou 

zverejnenia stanovenou v článku 4 ods. 3, 

ako aj technickými kritériami 

preskúmania uvedenými v článku 6 

ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, 

článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 

a článku 11 ods. 2. Je osobitne dôležité, 

aby Komisia počas prípravných prác 

uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 

na úrovni expertov a aby uvedené 

konzultácie boli vykonané v súlade so 

zásadami stanovenými 

v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016. V záujme 

rovnakého zastúpenia pri príprave 

delegovaných aktov by sa predovšetkým 

mali všetky dokumenty doručiť 
Európskemu parlamentu a Rade 

v rovnakom čase ako expertom z členských 

štátov a experti Európskeho parlamentu 

a Rady by mali mať systematický prístup 

(33) Európskemu parlamentu a Rade by 

sa mali všetky dokumenty doručiť 
v rovnakom čase ako expertom z členských 

štátov a experti Európskeho parlamentu 

a Rady by mali mať systematický prístup 

na zasadnutia expertných skupín Komisie, 

ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 

aktov. 
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na zasadnutia expertných skupín Komisie, 

ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 

aktov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  239 

Costas Mavrides 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 33 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) S cieľom bližšie určiť požiadavky 

stanovené v tomto nariadení, a najmä 

s cieľom vytvoriť a aktualizovať podrobné 

a vyladené technické kritériá preskúmania 

pre rozdielne hospodárske činnosti, pokiaľ 

ide o to, čo predstavuje podstatný prínos 

a výrazné ohrozenie environmentálnych 

cieľov, by sa mala delegovať na Komisiu 

právomoc prijímať akty v súlade 

s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie v súvislosti s informáciami 

potrebnými na dodržiavanie súladu 

s povinnosťou zverejnenia stanovenou 

v článku 4 ods. 3, ako aj technickými 

kritériami preskúmania uvedenými 

v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 

ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 

a článku 11 ods. 2. Je osobitne dôležité, 

aby Komisia počas prípravných prác 

uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 

úrovni expertov a aby uvedené konzultácie 

boli vykonané v súlade so zásadami 

stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 

2016. V záujme rovnakého zastúpenia pri 

príprave delegovaných aktov by sa 

predovšetkým mali všetky dokumenty 

doručiť Európskemu parlamentu a Rade 

v rovnakom čase ako expertom z členských 

štátov a experti Európskeho parlamentu 

a Rady by mali mať systematický prístup 

na zasadnutia expertných skupín Komisie, 

(33) S cieľom bližšie určiť požiadavky 

stanovené v tomto nariadení, a najmä 

s cieľom vytvoriť a aktualizovať podrobné 

a vyladené technické kritériá preskúmania 

pre rozdielne hospodárske činnosti, pokiaľ 

ide o to, čo predstavuje podstatný prínos 

a výrazné ohrozenie environmentálnych 

cieľov, by sa mala delegovať na Komisiu 

právomoc prijímať akty v súlade 

s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie v súvislosti s informáciami 

potrebnými na dodržiavanie súladu 

s povinnosťou zverejnenia stanovenou 

v článku 4 ods. 3, ako aj technickými 

kritériami preskúmania uvedenými 

v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 

ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 

a článku 11 ods. 2. Je osobitne dôležité, 

aby Komisia počas prípravných prác 

uskutočnila príslušné rozsiahle 

konzultácie, a to aj na úrovni expertov 

a používateľov, aby sa dôkladne posúdili 

dôsledky na hospodárstvo a aby uvedené 

konzultácie boli vykonané v súlade so 

zásadami stanovenými 

v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016. V záujme 

rovnakého zastúpenia pri príprave 

delegovaných aktov by sa predovšetkým 

mali všetky dokumenty doručiť 

Európskemu parlamentu a Rade 

v rovnakom čase ako expertom z členských 
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ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 

aktov. 

štátov a experti Európskeho parlamentu 

a Rady by mali mať systematický prístup 

na zasadnutia expertných skupín Komisie, 

ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 

aktov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 33 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) S cieľom bližšie určiť požiadavky 

stanovené v tomto nariadení, a najmä 

s cieľom vytvoriť a aktualizovať podrobné 

a vyladené technické kritériá preskúmania 

pre rozdielne hospodárske činnosti, pokiaľ 

ide o to, čo predstavuje podstatný prínos 

a výrazné ohrozenie environmentálnych 

cieľov, by sa mala delegovať na Komisiu 

právomoc prijímať akty v súlade 

s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie v súvislosti s informáciami 

potrebnými na dodržiavanie súladu 

s povinnosťou zverejnenia stanovenou 

v článku 4 ods. 3, ako aj technickými 

kritériami preskúmania uvedenými 

v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 

ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 

a článku 11 ods. 2. Je osobitne dôležité, 

aby Komisia počas prípravných prác 

uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 

úrovni expertov a aby uvedené konzultácie 

boli vykonané v súlade so zásadami 

stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 

2016. V záujme rovnakého zastúpenia pri 

príprave delegovaných aktov by sa 

predovšetkým mali všetky dokumenty 

doručiť Európskemu parlamentu a Rade 

v rovnakom čase ako expertom z členských 

štátov a experti Európskeho parlamentu 

(33) S cieľom bližšie určiť požiadavky 

stanovené v tomto nariadení, a najmä 

s cieľom vytvoriť a aktualizovať podrobné 

a vyladené technické kritériá preskúmania 

pre rozdielne hospodárske činnosti, pokiaľ 

ide o to, čo predstavuje podstatný prínos 

a výrazné ohrozenie environmentálnych 

a sociálnych cieľov, by sa mala delegovať 

na Komisiu právomoc prijímať akty 

v súlade s článkom 290 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie v súvislosti 

s informáciami potrebnými na 

dodržiavanie súladu s povinnosťou 

zverejnenia stanovenou v článku 4 ods. 3, 

ako aj technickými kritériami preskúmania 

uvedenými v článku 6 ods. 2, článku 7 

ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 2, 

článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 2 a článku 

11a ods. 2. Je osobitne dôležité, aby 

Komisia počas prípravných prác 

uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 

úrovni expertov a aby uvedené konzultácie 

boli vykonané v súlade so zásadami 

stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 

2016. V záujme rovnakého zastúpenia pri 

príprave delegovaných aktov by sa 

predovšetkým mali všetky dokumenty 

doručiť Európskemu parlamentu a Rade 

v rovnakom čase ako expertom z členských 
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a Rady by mali mať systematický prístup 

na zasadnutia expertných skupín Komisie, 

ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 

aktov. 

štátov a experti Európskeho parlamentu 

a Rady by mali mať systematický prístup 

na zasadnutia expertných skupín Komisie, 

ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 

aktov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 33 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) S cieľom bližšie určiť požiadavky 

stanovené v tomto nariadení, a najmä 

s cieľom vytvoriť a aktualizovať podrobné 

a vyladené technické kritériá preskúmania 

pre rozdielne hospodárske činnosti, pokiaľ 

ide o to, čo predstavuje podstatný prínos 

a výrazné ohrozenie environmentálnych 

cieľov, by sa mala delegovať na Komisiu 

právomoc prijímať akty v súlade 

s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie v súvislosti s informáciami 

potrebnými na dodržiavanie súladu 

s povinnosťou zverejnenia stanovenou 

v článku 4 ods. 3, ako aj technickými 

kritériami preskúmania uvedenými 

v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 

ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 

a článku 11 ods. 2. Je osobitne dôležité, 

aby Komisia počas prípravných prác 

uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 

na úrovni expertov a aby uvedené 

konzultácie boli vykonané v súlade so 

zásadami stanovenými 

v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016. V záujme 

rovnakého zastúpenia pri príprave 

delegovaných aktov by sa predovšetkým 

mali všetky dokumenty doručiť 

Európskemu parlamentu a Rade 

v rovnakom čase ako expertom z členských 

(33) S cieľom bližšie určiť požiadavky 

stanovené v tomto nariadení, a najmä 

s cieľom vytvoriť a aktualizovať podrobné 

a vyladené technické kritériá preskúmania 

pre rozdielne hospodárske činnosti, pokiaľ 

ide o to, čo predstavuje podstatný prínos 

a výrazné ohrozenie environmentálnych 

cieľov, by sa mala delegovať na Komisiu 

právomoc prijímať akty v súlade 

s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie v súvislosti s informáciami 

potrebnými na dodržiavanie súladu 

s povinnosťou zverejnenia stanovenou 

v článku 4 ods. 3, ako aj technickými 

kritériami preskúmania uvedenými 

v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 

ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 

a článku 11 ods. 2. Je osobitne dôležité, 

aby Komisia počas prípravných prác 

uskutočnila príslušné verejné konzultácie 

a aby uvedené konzultácie boli vykonané 

v súlade so zásadami stanovenými 

v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016. V záujme 

rovnakého zastúpenia pri príprave 

delegovaných aktov by sa predovšetkým 

mali všetky dokumenty doručiť 

Európskemu parlamentu a Rade 

v rovnakom čase ako expertom z členských 

štátov a experti Európskeho parlamentu 
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štátov a experti Európskeho parlamentu 

a Rady by mali mať systematický prístup 

na zasadnutia expertných skupín Komisie, 

ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 

aktov. 

a Rady by mali mať systematický prístup 

na zasadnutia expertných skupín Komisie, 

ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 

aktov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  242 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 34 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(34) S cieľom poskytnúť dostatočný čas 

príslušným aktérom, aby sa oboznámili 

s kritériami pre environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti stanovené 

v tomto nariadení a pripravili sa na podanie 

svojej žiadosti, by povinnosti stanovené 

v tomto nariadení mali byť uplatniteľné na 

každý environmentálny cieľ šesť mesiacov 

po prijatí príslušných technických kritérií 

preskúmania. 

(34) S cieľom poskytnúť dostatočný čas 

príslušným aktérom, aby sa oboznámili 

s kritériami pre environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti stanovené 

v tomto nariadení a pripravili sa na podanie 

svojej žiadosti, by povinnosti stanovené 

v tomto nariadení mali byť uplatniteľné na 

každý environmentálny cieľ dvanásť 

mesiacov po prijatí príslušných 

technických kritérií preskúmania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  243 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Uplatňovanie tohto nariadenia by sa 

malo pravidelne preskúmavať, aby sa 

mohol posúdiť pokrok pri vývoji 

technických kritérií preskúmania pre 

environmentálne udržateľné činnosti, 

používanie vymedzenia pojmu 

environmentálne udržateľné investície, ako 

(35) Uplatňovanie tohto nariadenia by sa 

malo pravidelne a prinajmenšom po dvoch 

rokoch preskúmavať, aby sa mohol 

posúdiť pokrok pri vývoji technických 

kritérií preskúmania a harmonizovaných 

ukazovateľov pre environmentálne 

a sociálne udržateľné činnosti, používanie 
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aj to, či si dodržiavanie súladu 

s povinnosťami vyžaduje vytvorenie 

mechanizmu overovania. Toto 

preskúmanie by malo takisto zahŕňať 

posúdenie toho, či by sa mal rozsah 

pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť aj na 

sociálne udržateľné ciele. 

vymedzenia pojmu environmentálne 

a sociálne udržateľné investície, ako aj to, 

či si dodržiavanie súladu s povinnosťami 

vyžaduje vytvorenie mechanizmu 

overovania. Prvé preskúmanie do 31. 

decembra 2021 bude takisto zahŕňať 

posúdenie toho, na aký predmet a na aké 

obdobie by sa mohol rozsah pôsobnosti 

tohto nariadenia rozšíriť aj na ciele, ktoré 

sa týkajú sociálnych aspektov cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sa 

majú stať novou dlhodobou rozvojovou 

stratégiou EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Uplatňovanie tohto nariadenia by sa 

malo pravidelne preskúmavať, aby sa 

mohol posúdiť pokrok pri vývoji 

technických kritérií preskúmania pre 

environmentálne udržateľné činnosti, 

používanie vymedzenia pojmu 

environmentálne udržateľné investície, ako 

aj to, či si dodržiavanie súladu 

s povinnosťami vyžaduje vytvorenie 

mechanizmu overovania. Toto 

preskúmanie by malo takisto zahŕňať 

posúdenie toho, či by sa mal rozsah 

pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť aj na 

sociálne udržateľné ciele. 

(35) Uplatňovanie tohto nariadenia by sa 

malo pravidelne preskúmavať, aby sa 

mohol posúdiť pokrok pri vývoji 

technických kritérií preskúmania pre 

environmentálne a sociálne udržateľné 

činnosti, používanie vymedzenia pojmu 

environmentálne a sociálne udržateľné 

investície, ako aj to, či si dodržiavanie 

súladu s povinnosťami vyžaduje vytvorenie 

mechanizmu overovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  245 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Uplatňovanie tohto nariadenia by sa 

malo pravidelne preskúmavať, aby sa 

mohol posúdiť pokrok pri vývoji 

technických kritérií preskúmania pre 

environmentálne udržateľné činnosti, 

používanie vymedzenia pojmu 

environmentálne udržateľné investície, ako 

aj to, či si dodržiavanie súladu 

s povinnosťami vyžaduje vytvorenie 

mechanizmu overovania. Toto 

preskúmanie by malo takisto zahŕňať 

posúdenie toho, či by sa mal rozsah 

pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť aj na 

sociálne udržateľné ciele. 

(35) Uplatňovanie tohto nariadenia by sa 

malo pravidelne preskúmavať, aby sa 

mohol posúdiť pokrok pri vývoji 

technických kritérií preskúmania pre 

environmentálne udržateľné 

a environmentálne škodlivé činnosti a 

používanie vymedzenia pojmu 

environmentálne udržateľné investície. 

Toto preskúmanie by malo takisto zahŕňať 

posúdenie toho, či by sa mal rozsah 

pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť aj na 

sociálne udržateľné ciele. Do 31. marca 

2020 by Komisia mala v prípade potreby 

uverejniť legislatívne návrhy na 

vytvorenie mechanizmu overovania 

dodržiavania súladu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Mechanizmus overovania dodržiavania súladu by sa mal vypracovať s vysokou prioritou 

mimo plánovanej revízie nariadenia. Zavedenie spoľahlivého mechanizmu overovania 

dodržiavania súladu je nevyhnutné na budovanie dôvery vo fungovanie tohto rámca. 

 

Pozmeňujúci návrh  246 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Uplatňovanie tohto nariadenia by sa 

malo pravidelne preskúmavať, aby sa 

mohol posúdiť pokrok pri vývoji 

technických kritérií preskúmania pre 

environmentálne udržateľné činnosti, 

používanie vymedzenia pojmu 

environmentálne udržateľné investície, ako 

aj to, či si dodržiavanie súladu 

s povinnosťami vyžaduje vytvorenie 

(35) Uplatňovanie tohto nariadenia by sa 

malo pravidelne, najmenej raz ročne 

preskúmavať, aby sa mohol posúdiť 

pokrok pri vývoji technických kritérií 

preskúmania a harmonizovaných 

ukazovateľov pre environmentálne 

udržateľné činnosti, používanie 

vymedzenia pojmu environmentálne 

udržateľné investície, ako aj to, či si 
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mechanizmu overovania. Toto 

preskúmanie by malo takisto zahŕňať 

posúdenie toho, či by sa mal rozsah 

pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť aj na 

sociálne udržateľné ciele. 

dodržiavanie súladu s povinnosťami 

vyžaduje vytvorenie mechanizmu 

overovania. Toto preskúmanie by malo 

takisto zahŕňať posúdenie ustanovení 

vyžadovaných na rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia aj na sociálne 

udržateľné ciele. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Uplatňovanie tohto nariadenia by sa 

malo pravidelne preskúmavať, aby sa 

mohol posúdiť pokrok pri vývoji 

technických kritérií preskúmania pre 

environmentálne udržateľné činnosti, 

používanie vymedzenia pojmu 

environmentálne udržateľné investície, ako 

aj to, či si dodržiavanie súladu 

s povinnosťami vyžaduje vytvorenie 

mechanizmu overovania. Toto 

preskúmanie by malo takisto zahŕňať 

posúdenie toho, či by sa mal rozsah 

pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť aj na 

sociálne udržateľné ciele. 

(35) Uplatňovanie tohto nariadenia by sa 

malo pravidelne preskúmavať, aby sa 

mohol posúdiť pokrok pri vývoji 

technických kritérií preskúmania pre 

environmentálne udržateľné činnosti, 

používanie vymedzenia pojmu 

environmentálne udržateľné investície, ako 

aj to, či si dodržiavanie súladu 

s povinnosťami vyžaduje vytvorenie 

mechanizmu overovania. Toto 

preskúmanie by malo takisto zahŕňať 

posúdenie toho, či by sa mal rozsah 

pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť aj na 

sociálne a hospodárske udržateľné ciele. 

Or. en 

  

Pozmeňujúci návrh  248 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, 

s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá založené na uhlíku na určenie 

toho, či je hospodárska činnosť 

environmentálne udržateľná, s cieľom 

stanoviť environmentálnu udržateľnosť 

individuálneho investičného projektu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nemal by existovať trest za individuálne udržateľné projekty iniciované spoločnosťami, ktoré 

nemusia mať svoje celkové portfólio založené len na plne udržateľných aktívach. Stanovenie 

kritérií na expozícii uhlíku je rozhodujúce pre úspešný boj proti zmene klímy. 

 

Pozmeňujúci návrh  249 

Pavel Poc 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, 

s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, 

s cieľom stanoviť environmentálnu 

udržateľnosť konkrétneho investičného 

projektu na základe jeho expozície uhlíku. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Determination of the degree of environmental sustainability of an investment should be based 

on the investment as such, not on the overall economic activity mix and underlying assets of 

the performing company. An investment project should be assessed on its merits alone, not 

based on the overall “rating” of the company. Technologically neutral approach based on 

emission standards should be adopted in line with the European decarbonisation target and 

the objectives of ensuring security of energy supply and competitiveness in a cost-effective 

and socially acceptable manner, taking into account the diversity of energy mix across 

Member States. The criteria should be carbon based and not to involve any broader range of 

indicators such as circular economy indicators or life-cycle. 

 

Pozmeňujúci návrh  250 
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Markus Ferber 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, 

s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie miery 

environmentálneho vplyvu 

a udržateľnosti hospodárskej činnosti, 

a teda toho, či je hospodárska činnosť 

environmentálne udržateľná, s cieľom 

stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície realizovanej 

v Európskej únii. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Malo by sa objasniť, že toto nariadenie sa zaoberá iba investíciami v rámci Európskej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, 

s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť, technológia alebo služba 

environmentálne udržateľná, s cieľom 

stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  252 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, 

s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná alebo 

environmentálne škodlivá, s cieľom 

stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  253 

Kay Swinburne 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, 

s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, 

s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície realizovanej v 

Únii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, 

s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne alebo sociálne 

udržateľná, s cieľom stanoviť mieru 

environmentálnej alebo sociálnej 

udržateľnosti investície. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, 

s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne alebo sociálne 

udržateľná, s cieľom stanoviť mieru 

environmentálnej alebo sociálnej 

udržateľnosti investície. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, 

s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

kritériá na určenie toho, či je hospodárska 

činnosť udržateľná, s cieľom stanoviť 

mieru udržateľnosti investície. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  257 

Pavel Poc 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 



 

PE632.153v01-00 106/174 AM\1172566SK.docx 

SK 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné; 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

spojené s udržateľnosťou v súvislosti 

s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa označujú 

ako environmentálne udržateľné s cieľom 

predchádzať environmentálne klamlivej 

reklame; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné; 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky udržateľnosti na 

účastníkov trhu v súvislosti s finančnými 

produktmi alebo podnikovými dlhopismi, 

ktoré sa uvádzajú na trh ako 

environmentálne a sociálne udržateľné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  259 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné; 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov 

finančného trhu v súvislosti s finančnými 

produktmi alebo podnikovými dlhopismi, 
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ktoré sa uvádzajú na trh ako 

environmentálne udržateľné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  260 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné; 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

spojené s udržateľnosťou v súvislosti 

s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa 

propagujú ako environmentálne 

udržateľné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné; 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  262 
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Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné; 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  263 

Kay Swinburne 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné; 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh pre klientov z EÚ ako 

environmentálne udržateľné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  264 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 
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v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné; 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne a sociálne 

udržateľné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné; 

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 

alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 

prípadné požiadavky na príslušných 

účastníkov trhu v súvislosti s finančnými 

produktmi alebo podnikovými dlhopismi, 

ktoré sa uvádzajú na trh ako 

environmentálne udržateľné; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa objasňuje, že toto nariadenie sa uplatňuje iba na opatrenia 

prijaté členskými štátmi alebo Úniou, ktorými sa stanovujú akékoľvek požiadavky na 

účastníkov trhu, pokiaľ ide o finančné produkty alebo podnikové dlhopisy, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné, ako aj na účastníkov finančných trhov ponúkajúcich 

finančné produkty ako environmentálne udržateľné investície alebo ako investície s 

podobnými charakteristikami. 

 

Pozmeňujúci návrh  266 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) verejnú finančnú pomoc členských 

štátov alebo Únie na investície. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  267 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície majúce podobné 

vlastnosti. 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty, ak je 

použitie taxonómie stanovené v tomto 

nariadení a požiadavky na zverejňovanie 

uvedené v článku 4 ods. 2 s cieľom 

vymedziť, či je finančný produkt 

environmentálne udržateľný alebo 

environmentálne škodlivý, pre účastníka 

finančného trhu, ktorý nadobúda 

finančný produkt a nevytvára dodatočné 

požiadavky nad rámec požiadaviek 

stanovených v smernici 2007/36/ES, 

dobrovoľné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície majúce podobné 

vlastnosti. 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  269 
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Pavel Poc 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície majúce podobné 

vlastnosti. 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty označené 

ako environmentálne udržateľné s cieľom 

predchádzať environmentálne klamlivej 

reklame. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  270 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície majúce podobné 

vlastnosti. 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty 

propagované ako environmentálne 

udržateľné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  271 

Kay Swinburne 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície majúce podobné 

vlastnosti. 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty alebo 

podnikové dlhopisy ako environmentálne 

udržateľné investície alebo ako investície 

majúce podobné vlastnosti. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície majúce podobné 

vlastnosti. 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne a sociálne udržateľné 

investície alebo ako investície majúce 

podobné vlastnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  273 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície majúce podobné 

vlastnosti. 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne a sociálne udržateľné 

investície alebo ako investície majúce 

podobné vlastnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície majúce podobné 

vlastnosti. 

b) účastníkov finančného trhu, ktorí 

ponúkajú finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa objasňuje, že toto nariadenie sa uplatňuje iba na opatrenia 

prijaté členskými štátmi alebo Úniou, ktorými sa stanovujú akékoľvek požiadavky na 

účastníkov trhu, pokiaľ ide o finančné produkty alebo podnikové dlhopisy, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako environmentálne udržateľné, ako aj na účastníkov finančných trhov ponúkajúcich 

finančné produkty ako environmentálne udržateľné investície alebo ako investície s 

podobnými charakteristikami. 

 

Pozmeňujúci návrh  275 

Kay Swinburne 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície majúce podobné 

vlastnosti. 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich klientom z EÚ finančné 

produkty ako environmentálne udržateľné 

investície alebo ako investície majúce 

podobné vlastnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  276 

Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

b) účastníkov finančného trhu 

ponúkajúcich finančné produkty uvádzané 

na trh ako environmentálne udržateľné 



 

PE632.153v01-00 114/174 AM\1172566SK.docx 

SK 

alebo ako investície majúce podobné 

vlastnosti. 

investície alebo ako investície majúce 

podobné vlastnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  277 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) Kritériá uvedené v článku 1 ods. 1 

môžu poskytovatelia finančných služieb 

používať na účely uvedené v tomto 

odseku, na ktoré sa nevzťahuje článok 1 

ods. 2, na dobrovoľnom základe a vo 

vzťahu k iným finančným produktom, než 

sú uvedené v článku 2 ods. 1 bode c). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento rámec poskytne základ pre vymedzenie toho, čo znamená udržateľnosť. Ak môže byť pre 

iné zainteresované strany užitočné vymedziť udržateľnosť, nenechať túto možnosť otvorenú by 

bola premárnená príležitosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  278 

Herbert Dorfmann 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) „úverové inštitúcie“ podľa 

vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 

nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré 

poskytujú procesy riadenia investícií alebo 

kreditného rizika s výnimkou malých a 

nekomplexných inštitúcií vymedzených v 
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[vložiť odkaz na príslušný článok] 

nariadenia (EÚ) č. 575/2013]; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  279 

Costas Mavrides 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) „úverové inštitúcie“ podľa 

vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 

nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré 

poskytujú procesy riadenia investícií alebo 

kreditného rizika s výnimkou malých a 

nekomplexných inštitúcií vymedzených v 

[vložiť odkaz na príslušný článok] 

nariadenia (EÚ) č. 575/2013]; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  280 

Barbara Kappel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) „úverové inštitúcie“ podľa 

vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 

nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré 

poskytujú procesy riadenia investícií alebo 

kreditného rizika s výnimkou malých a 

nekomplexných inštitúcií vymedzených v 

[vložiť odkaz na príslušný článok] 

nariadenia (EÚ) č. 575/2013]; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  281 

Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) „úverové inštitúcie“ podľa 

vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 

nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré 

poskytujú procesy riadenia investícií alebo 

kreditného rizika s výnimkou malých a 

nekomplexných inštitúcií vymedzených v 

[vložiť odkaz na príslušný článok] 

nariadenia (EÚ) č. 575/2013]; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) účastníkov finančného trhu, ktorí 

používajú taxonómiu na určenie toho, či 

sú finančný produkt alebo služba a/alebo 

investície neudržateľné. Použitie 

taxonómie na určenie toho, či sú finančný 

produkt alebo služba a/alebo investície 

neudržateľné, je voliteľné. Požiadavky na 

zverejnenie vymedzené v článku 4 ods. 2 

tohto nariadenia sú tiež nepovinné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  283 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 
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Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Kritériá uvedené v článku 1 ods. 1 

môžu poskytovatelia finančných služieb 

používať na účely uvedené v tomto 

odseku, na ktoré sa nevzťahuje článok 1 

ods. 2, na dobrovoľnom základe a vo 

vzťahu k iným finančným produktom, než 

sú uvedené v článku 2 ods. 1. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Tieto kritériá sa uplatňujú na 

investičné rozhodnutia, ktoré spadajú do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a 

ktoré sa prijmú po nadobudnutí účinnosti 

tohto nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. veľké obchodné dohody medzi 

Európskou úniou a akoukoľvek 

významnou krajinou alebo 

konglomerátom a investície, ktoré z nich 

vyplývajú; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  286 

Markus Ferber 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 1a 

 Výnimky 

 Toto nariadenie sa nevzťahuje na: 

 – finančné nástroje alebo finančné 

produkty, ktoré nie sú uvádzané na trh 

ako environmentálne udržateľné, 

 – vznik úverov, 

 – investície realizované mimo Európskej 

únie, 

 – účastníkov finančného trhu, ktorí 

neponúkajú finančné produkty, ktoré sa 

uvádzajú na trh ako udržateľné alebo 

majú podobné charakteristiky, 

 – úverové inštitúcie, 

 – investičné rozhodnutia vykonané pred 

dátumom uplatňovania tohto nariadenia; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Úverové inštitúcie a vznik úverov sú už upravené v CRD/CRR. Malo by sa tiež objasniť, že do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia patria len tí účastníci finančných trhov a finančné 

produkty, ktoré sa skutočne zaoberajú otázkami udržateľného financovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  287 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) „environmentálne škodlivá“ je 

investícia, ktorou sa financuje jedna alebo 

viaceré hospodárske činnosti, ktoré sa 

podľa tohto nariadenia kvalifikujú ako 

environmentálne škodlivé. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) „sociálne udržateľná investícia“ je 

investícia, ktorou sa financuje jedna alebo 

viaceré hospodárske činnosti, ktoré sa 

podľa tohto nariadenia kvalifikujú ako 

sociálne udržateľné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  289 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) „sociálne udržateľná investícia“ je 

investícia do hospodárskej činnosti, ktorá 

významne prispieva k sociálnemu cieľu, a 

najmä investícia, ktorá prispieva k 

riešeniu nerovnosti, investícia 

podporujúca sociálnu súdržnosť, sociálnu 

integráciu a pracovné vzťahy, ako aj 

investícia do ľudského kapitálu alebo 

ekonomicky alebo spoločensky 

znevýhodnených komunít; 



 

PE632.153v01-00 120/174 AM\1172566SK.docx 

SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. „sociálne udržateľná investícia“ je 

investícia, ktorou sa financuje jedna alebo 

viaceré hospodárske činnosti, ktoré 

spĺňajú environmentálne, sociálne ciele 

a ciele riadenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) „sociálne udržateľná investícia“ je 

investícia, ktorou sa financuje jedna alebo 

viaceré hospodárske činnosti, ktoré sa 

podľa tohto nariadenia kvalifikujú ako 

sociálne udržateľné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 aa) veľké obchodné dohody sú 

akékoľvek obchodné dohody medzi 

Európskou úniou a subjektmi, ako sú 

USA, Kanada, Japonsko, krajiny 

Mercosur atď.; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  293 

Bas Eickhout 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) „účastníci finančného trhu“ sú 

účastníci finančného trhu, ako je 

vymedzené v článku 2 písm. a) [návrhu 

nariadenia Komisie, ktoré sa týka 

zverejňovania v súvislosti s udržateľnými 

investíciami a rizikami v oblasti 

udržateľnosti a ktorým sa mení smernica 

(EÚ) 2016/2341]; 

b) „účastníci finančného trhu“ sú:  

i) poisťovňa, ktorá sprístupňuje IBIP, 

správca AIF, investičná spoločnosť, ktorá 

poskytuje správu portfólia, IZDZ alebo 

poskytovateľ dôchodkového produktu; 

ii) manažér kvalifikovaného fondu 

rizikového kapitálu zaregistrovaného v 

súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 

345/2013; 

iii) manažér kvalifikovaného fondu 

sociálneho podnikania registrovaného v 

súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 

346/2013; 

iv) správcovská spoločnosť PKIPCP; 

v) akíkoľvek emitenti emisií podľa 

smernice 2003/71/ES o prospekte a 

nariadenia (EÚ) 2017/1129 o prospekte, 

na ktorých sa nevzťahujú body i) až iv); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  294 

Bas Eickhout 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) „poisťovňa“ je poisťovňa, ktorej 

bolo udelené povolenie v súlade s 

článkom 18 smernice 2009/138/ES alebo 

ako sa vymedzuje v článku 13 ods. 1 

smernice 2009/138/ES pri poskytovaní 

poistného krytia podniku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) „poisťovňa“ je poisťovňa as 

podľa vymedzenia v článku 13 ods. 1 

smernice 2009/138/ES pri poskytovaní 

poistného krytia podniku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  296 

Bas Eickhout 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) „IBIP“ je: 

 i) investičný produkt založený na poistení 

vymedzený v článku 4 ods. 2 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1286/2014; 

 ii) poistný produkt sprístupnený 

profesionálnemu investorovi, ktorý 

ponúka splatnosť alebo odkupnú 

hodnotu, keď je táto splatnosť alebo 

odkupná hodnota úplne alebo čiastočne 
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priamo alebo nepriamo vystavená 

výkyvom na trhu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  297 

Bas Eickhout 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bc) „správca AIF“ je správca AIF 

vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. b) 

smernice 2011/61/EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „finančné produkty“ sú finančné 

produkty, ako je vymedzené v článku 2 

písm. j) [návrhu nariadenia Komisie, ktoré 

sa týka zverejňovania v súvislosti 

s udržateľnými investíciami a rizikami 

v oblasti udržateľnosti a ktorým sa mení 

smernica (EÚ) 2016/2341]; 

c) „finančné produkty“ sú finančné 

produkty, ako je vymedzené v článku 2 

písm. j) [návrhu nariadenia Komisie, ktoré 

sa týka zverejňovania v súvislosti 

s udržateľnými investíciami a rizikami 

v oblasti udržateľnosti a ktorým sa mení 

smernica (EÚ) 2016/2341], ako aj emisie 

uvedené v smernici 2010/73/EÚ (smernica 

o prospekte); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  299 

Sirpa Pietikäinen 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) „emitenti“ sú kótovaný podnik 

uvedený v smernici 2010/73/EÚ (smernica 

o prospekte); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  300 

Stefan Gehrold 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) „zmiernenie zmeny klímy“ je 

proces udržania nárastu priemernej 

globálnej teploty pod 2 °C v porovnaní 

s predindustriálnymi úrovňami 

a obmedzenia zvyšovania teploty o 1,5 °C 

v porovnaní s predindustriálnymi 

úrovňami; 

d) „zmiernenie ľudského vplyvu na 

zmenu klímy“ si vyžaduje presné 

rozlíšenie toho, ktoré zmeny klímy sú 

spôsobené samotnou ľudskou činnosťou 

a ktoré zmeny klímy sú súčasťou neustále 

sa meniacej klímy. Ľudský vplyv na 

zmenu klímy by nemal presiahnuť 2° C; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  301 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) „zmiernenie zmeny klímy“ je 

proces udržania nárastu priemernej 

globálnej teploty pod 2 °C v porovnaní 

s predindustriálnymi úrovňami 

a obmedzenia zvyšovania teploty o 1,5 °C 

v porovnaní s predindustriálnymi 

úrovňami; 

d) „zmiernenie zmeny klímy“ je 

proces udržania nárastu priemernej 

globálnej teploty pod 2 °C v porovnaní 

s predindustriálnymi úrovňami 

a obmedzenia zvyšovania teploty o 1,5 °C 

v porovnaní s predindustriálnymi 
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úrovňami, a to aj na účely realizácie 

prechodu na dosiahnutie týchto cieľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) „obehové hospodárstvo“ je čo 

najdlhšie zachovanie hodnoty výrobkov, 

materiálov a zdrojov v hospodárstve, ako 

aj minimalizácia odpadu, a to aj 

uplatňovaním hierarchie odpadového 

hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/98/ES50; 

g) „obehové hospodárstvo“ je čo 

najdlhšie zachovanie hodnoty výrobkov, 

materiálov a iných zdrojov v hospodárstve, 

teda zníženie environmentálneho vplyvu a 
minimalizácia odpadu, a to aj 

uplatňovaním hierarchie odpadového 

hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/98/ES, a minimalizáciou využívania 

zdrojov na základe kľúčových 

ukazovateľov obehového hospodárstva 

stanovených v rámci monitorovania 

pokroku smerom k obehovému 

hospodárstvu, ktorá sa týka rôznych fáz 

výroby, spotreby, odpadového 

hospodárstva a druhotných surovín; 

_________________  

50 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 

o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. 

v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  303 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) „obehové hospodárstvo“ je čo 

najdlhšie zachovanie hodnoty výrobkov, 

materiálov a zdrojov v hospodárstve, ako aj 

minimalizácia odpadu, a to aj 

uplatňovaním hierarchie odpadového 

hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/98/ES50; 

g) „obehové hospodárstvo“ je čo 

najdlhšie zachovanie hodnoty výrobkov, 

materiálov a zdrojov v hospodárstve, ako aj 

minimalizácia odpadu, a to aj 

uplatňovaním hierarchie odpadového 

hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/98/ES50, a minimalizáciou 

využívania zdrojov na základe kľúčových 

ukazovateľov obehového hospodárstva 

stanovených v rámci monitorovania 

pokroku smerom k obehovému 

hospodárstvu, ktorá sa týka rôznych fáz 

výroby, spotreby, odpadového 

hospodárstva a druhotných surovín; 

_________________ _________________ 

50 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 

o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. 

v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3). 

50 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 

o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. 

v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  304 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) „obehové hospodárstvo“ je čo 

najdlhšie zachovanie hodnoty výrobkov, 

materiálov a zdrojov v hospodárstve, ako aj 

minimalizácia odpadu, a to aj 

uplatňovaním hierarchie odpadového 

hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/98/ES50; 

g) „obehové hospodárstvo“ je čo 

najdlhšie zachovanie hodnoty výrobkov, 

materiálov a zdrojov v hospodárstve, ako aj 

minimalizácia odpadu, a to aj 

uplatňovaním hierarchie odpadového 

hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/98/ES, a minimalizáciou využívania 

zdrojov na základe kľúčových 

ukazovateľov obehového hospodárstva 

stanovených v rámci monitorovania 

pokroku smerom k obehovému 
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hospodárstvu, ktorá sa týka rôznych fáz 

výroby, spotreby, odpadového 

hospodárstva a druhotných surovín. 

_________________  

50 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 

o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. 

v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  305 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) „obehové hospodárstvo“ je čo 

najdlhšie zachovanie hodnoty výrobkov, 

materiálov a zdrojov v hospodárstve, ako aj 

minimalizácia odpadu, a to aj 

uplatňovaním hierarchie odpadového 

hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/98/ES50; 

g) „obehové hospodárstvo“ je čo 

najdlhšie zachovanie hodnoty a používania 

výrobkov, materiálov a zdrojov 

v hospodárstve, ako aj minimalizácia 

odpadu, a to aj uplatňovaním hierarchie 

odpadového hospodárstva, ako sa 

stanovuje v článku 4 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2008/98/ES50; 

_________________ _________________ 

50 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 

o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. 

v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3). 

50 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 

o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. 

v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h – bod i 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) priame alebo nepriame zavedenie 

látok, vibrácií, tepla, hluku alebo iných 

znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody 

alebo pôdy v dôsledku ľudskej činnosti, 

ktoré môže byť škodlivé pre ľudské 

zdravie alebo kvalitu životného prostredia, 

môže spôsobiť poškodenie hmotného 

majetku, alebo môže znehodnotiť či 

narušiť harmóniu životného prostredia 

a iné legitímne využívanie životného 

prostredia; 

i) priame alebo nepriame zavedenie 

látok, vibrácií, tepla, hluku, svetla alebo 

iných znečisťujúcich látok do ovzdušia, 

vody alebo pôdy v dôsledku ľudskej 

činnosti, ktoré môže byť škodlivé pre 

ľudské zdravie alebo kvalitu životného 

prostredia, môže spôsobiť poškodenie 

hmotného majetku, alebo môže 

znehodnotiť či narušiť harmóniu životného 

prostredia a iné legitímne využívanie 

životného prostredia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h – bod ii a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iia) v kontexte vodného prostredia 

znečistenie podľa vymedzenia v článku 2 

ods. 33 smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2000/60/ES; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  308 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno j 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) „energetická účinnosť“ je 

účinnejšie využívanie energie vo všetkých 

fázach energetického reťazca od výroby 

po konečnú spotrebu; 

j) „energetická účinnosť“ je 

energetická účinnosť podľa vymedzenia 

v článku 2 ods. 4 smernice 2012/27/EÚ; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno j 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) „energetická účinnosť“ je 

účinnejšie využívanie energie vo všetkých 

fázach energetického reťazca od výroby po 

konečnú spotrebu; 

j) „energetická účinnosť“ je 

pomer medzi výstupom 

výkonu, služby, tovaru alebo energie a 

vstupom energie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  310 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno n 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

n) „udržateľné obhospodarovanie 

lesov“ je využívanie lesov a lesnej pôdy 

takým spôsobom a v takej miere, aby sa 

zachovala ich biologická diverzita, 

produktivita, regeneračná kapacita, 

životaschopnosť a ich potenciál plniť 

v súčasnosti aj v budúcnosti príslušné 

ekologické, hospodárske a sociálne 

funkcie na miestnej, národnej 

a celosvetovej úrovni a aby sa 

nepoškodzovali iné ekosystémy. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno n 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

n) „udržateľné obhospodarovanie 

lesov“ je využívanie lesov a lesnej pôdy 

takým spôsobom a v takej miere, aby sa 

zachovala ich biologická diverzita, 

produktivita, regeneračná kapacita, 

životaschopnosť a ich potenciál plniť 

v súčasnosti aj v budúcnosti príslušné 

ekologické, hospodárske a sociálne 

funkcie na miestnej, národnej 

a celosvetovej úrovni a aby sa 

nepoškodzovali iné ekosystémy. 

n) „udržateľné obhospodarovanie 

lesov“ je využívanie lesov a lesnej pôdy v 

súlade s platnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi, ktoré vychádzajú z 

vymedzenia udržateľného 

obhospodarovania lesov prijatého na 

celoeurópskej ministerskej konferencii o 

ochrane lesov v Európe (MCPFE), zo 

záväzkov vyplývajúcich z nariadenia o 

integrácii využívania pôdy, zmeny vo 

využívaní pôdy a lesného hospodárstva 

(LULUCF), ako aj z nariadenia EÚ o 

dreve. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno n 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

n) „udržateľné obhospodarovanie 

lesov“ je využívanie lesov a lesnej pôdy 

takým spôsobom a v takej miere, aby sa 

zachovala ich biologická diverzita, 

produktivita, regeneračná kapacita, 

životaschopnosť a ich potenciál plniť 

v súčasnosti aj v budúcnosti príslušné 

ekologické, hospodárske a sociálne 

funkcie na miestnej, národnej 

a celosvetovej úrovni a aby sa 

nepoškodzovali iné ekosystémy. 

n) „udržateľné obhospodarovanie 

lesov“ je využívanie lesov a lesnej pôdy v 

súlade s platnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi, ktoré vychádzajú z 

vymedzenia udržateľného 

obhospodarovania lesov prijatého na 

ministerskej konferencii o ochrane lesov v 

Európe (MCPFE), zo záväzkov 

vyplývajúcich z nariadenia o využívaní 

pôdy, zmene vo využívaní pôdy a lesnom 

hospodárstve (LULUCF), ako aj z 

nariadenia EÚ o dreve. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa v súlade so zásadou proporcionality a s cieľom znížiť 

zbytočné byrokratické zaťaženie uznáva vymedzenie prijaté na ministerskej konferencii o 

ochrane lesov v Európe (MCPFE), záväzky vyplývajúce z nariadenia o zahrnutí emisií 

skleníkových plynov a odstraňovaní z využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného 

hospodárstva (nariadenie LULUCF), ako aj z nariadenia, ktorým sa stanovujú povinnosti 

hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh (nariadenie EÚ 

o dreve). 

 

Pozmeňujúci návrh  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno n 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

n) „udržateľné obhospodarovanie 

lesov“ je využívanie lesov a lesnej pôdy 

takým spôsobom a v takej miere, aby sa 

zachovala ich biologická diverzita, 

produktivita, regeneračná kapacita, 

životaschopnosť a ich potenciál plniť 

v súčasnosti aj v budúcnosti príslušné 

ekologické, hospodárske a sociálne funkcie 

na miestnej, národnej a celosvetovej úrovni 

a aby sa nepoškodzovali iné ekosystémy. 

n) „udržateľné obhospodarovanie 

lesov“ je využívanie lesov a lesnej pôdy 

takým spôsobom, aby sa obnovovala, 

a v takej miere, aby sa zachovala ich 

biologická diverzita, produktivita, 

regeneračná kapacita, životaschopnosť 

a ich potenciál plniť a poskytovať aspoň v 

rovnakom rozsahu v súčasnosti aj 

v budúcnosti príslušné ekologické, 

hospodárske a sociálne funkcie na 

miestnej, národnej a celosvetovej úrovni 

a aby sa nepoškodzovali iné ekosystémy, 

pri zohľadnení vnútroštátnych právnych 

predpisov v oblasti obhospodarovania 

lesov, nariadenia EÚ o dreve, nariadenia 

EÚ o LULUCF, a v prípade bioenergie na 

báze dreva požiadaviek smernice EÚ 

o energii z obnoviteľných zdrojov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno n 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

n) „udržateľné obhospodarovanie 

lesov“ je využívanie lesov a lesnej pôdy 

takým spôsobom a v takej miere, aby sa 

zachovala ich biologická diverzita, 

produktivita, regeneračná kapacita, 

životaschopnosť a ich potenciál plniť 

v súčasnosti aj v budúcnosti príslušné 

ekologické, hospodárske a sociálne funkcie 

na miestnej, národnej a celosvetovej úrovni 

a aby sa nepoškodzovali iné ekosystémy. 

n) „udržateľné obhospodarovanie 

lesov“ je využívanie znehodnotených 

lesov a znehodnotenej lesnej pôdy takým 

spôsobom, aby sa zachovala a obnovovala 

ich biologická diverzita, produktivita, 

regeneračná kapacita, životaschopnosť 

a ich potenciál plniť a poskytovať aspoň v 

rovnakom rozsahu v súčasnosti aj 

v budúcnosti príslušné ekologické, 

hospodárske a sociálne funkcie na 

miestnej, národnej a celosvetovej úrovni 

a aby sa nepoškodzovali iné ekosystémy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti 

Environmentálne a sociálne udržateľné 

hospodárske činnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti 

Environmentálne a sociálne udržateľné 

hospodárske činnosti 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3 Kritériá pre environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti 

3 Kritériá pre environmentálne a 

sociálne udržateľné hospodárske činnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely určenia miery environmentálnej 

udržateľnosti investície je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, ak 

uvedená činnosť spĺňa všetky tieto 

kritériá: 

Na účely určenia miery environmentálnej 

udržateľnosti investície je hospodárska 

činnosť, technológia alebo služba 

environmentálne udržateľná, ak spĺňa 

všetky tieto kritériá: 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely určenia miery environmentálnej 

udržateľnosti investície je hospodárska 

činnosť environmentálne udržateľná, ak 

uvedená činnosť spĺňa všetky tieto kritériá: 

Na účely určenia miery environmentálnej 

alebo sociálnej udržateľnosti investície je 

hospodárska činnosť environmentálne 

a sociálne udržateľná, ak uvedená činnosť 

spĺňa všetky tieto kritériá: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  320 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) hospodárska činnosť podstatne 

prispieva k jednému alebo viacerým 

environmentálnym cieľom stanoveným 

v článku 5 v súlade s článkami 6 až 11; 

a) hospodárska činnosť podstatne 

prispieva alebo bude prispievať k jednému 

alebo viacerým environmentálnym alebo 

sociálnym cieľom stanoveným v článku 5 

v súlade s článkami 6 až 11a; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  321 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) hospodárska činnosť podstatne 

prispieva k jednému alebo viacerým 

environmentálnym cieľom stanoveným 

v článku 5 v súlade s článkami 6 až 11; 

a) hospodárska činnosť podstatne 

prispieva k jednému alebo viacerým 

environmentálnym alebo sociálnym 

cieľom stanoveným v článku 5 v súlade 

s článkami 6 až 11a; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) hospodárska činnosť podstatne 

prispieva k jednému alebo viacerým 

a) hospodárska činnosť podstatne 

prispieva k jednému alebo viacerým 

environmentálnym alebo sociálnym 
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environmentálnym cieľom stanoveným 

v článku 5 v súlade s článkami 6 až 11; 

cieľom stanoveným v článku 5 v súlade 

s článkami 6 až 11a; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  323 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) hospodárska činnosť podstatne 

prispieva k jednému alebo viacerým 

environmentálnym cieľom stanoveným 

v článku 5 v súlade s článkami 6 až 11; 

a) hospodárska činnosť podstatne 

prispieva alebo bude prispievať k jednému 

alebo viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v článku 5 v súlade s článkami 

6 až 11; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) hospodárska činnosť podstatne 

prispieva k jednému alebo viacerým 

environmentálnym cieľom stanoveným 

v článku 5 v súlade s článkami 6 až 11; 

a) hospodárska činnosť podstatne 

prispieva alebo bude prispievať k jednému 

alebo viacerým environmentálnym cieľom 

stanoveným v článku 5 v súlade s článkami 

6 až 11; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  325 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) hospodárska činnosť výrazne 

neohrozuje jeden alebo viaceré 

environmentálne ciele stanovené v článku 

5 v súlade s článkom 12; 

b) hospodárska činnosť výrazne 

neohrozuje ani nebude ohrozovať jeden 

alebo viaceré environmentálne ciele 

stanovené v článku 5 v súlade s článkom 

12 ani sociálne udržateľný cieľ stanovený 

v článku 11a; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) hospodárska činnosť výrazne 

neohrozuje jeden alebo viaceré 

environmentálne ciele stanovené v článku 

5 v súlade s článkom 12; 

b) hospodárska činnosť výrazne 

neohrozuje ani nebude ohrozovať jeden 

alebo viaceré environmentálne ciele 

stanovené v článku 5 v súlade s článkom 

12; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) hospodárska činnosť výrazne 

neohrozuje jeden alebo viaceré 

environmentálne ciele stanovené v článku 

5 v súlade s článkom 12; 

b) hospodárska činnosť výrazne 

neohrozuje jeden alebo viaceré 

environmentálne a sociálne ciele 

stanovené v článku 5 v súlade s článkom 

12; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  328 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) hospodárska činnosť spĺňa 

technické kritériá preskúmania, ak ich 

Komisia bližšie určila v súlade s článkom 6 

ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, 

článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 

a článkom 11 ods. 2. 

d) hospodárska činnosť spĺňa 

technické kritériá preskúmania vrátane 

ukazovateľov udržateľnej výkonnosti na 

úrovni podnikov alebo závodov, ktoré 

patria do hospodárskej činnosti, ak ich 

Komisia bližšie určila v súlade s článkom 6 

ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, 

článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 

a článkom 11 ods. 2. V týchto technických 

kritériách preskúmania sa zohľadňujú 

plánované investície sledujúce jeden alebo 

viac environmentálnych cieľov 

stanovených v článku 5. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) hospodárska činnosť spĺňa 

technické kritériá preskúmania, ak ich 

Komisia bližšie určila v súlade s článkom 6 

ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, 

článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 

a článkom 11 ods. 2. 

d) spĺňa technické kritériá 

preskúmania, ak ich Komisia bližšie určila 

v súlade s článkom 6 ods. 2, článkom 7 

ods. 2, článkom 8 ods. 2, článkom 9 ods. 2, 

článkom 10 ods. 2 a článkom 11 ods. 2. V 

týchto kritériách sa zohľadňujú 

plánované investície, ktoré významne 

prispievajú k jednému alebo viacerým 

environmentálnym cieľom uvedeným v 

článku 5. 

Or. fr 
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Odôvodnenie 

Technické kritériá preskúmania musia byť schopné zohľadniť nielen hospodárske činnosti, ale 

aj plánované investície, ktoré prispievajú k environmentálnej udržateľnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) hospodárska činnosť spĺňa 

technické kritériá preskúmania, ak ich 

Komisia bližšie určila v súlade s článkom 6 

ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, 

článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 

a článkom 11 ods. 2. 

d) hospodárska činnosť spĺňa 

technické kritériá preskúmania vrátane 

ukazovateľov udržateľnej výkonnosti na 

úrovni podnikov alebo závodov, ktoré 

patria do hospodárskej činnosti, ak ich 

Komisia bližšie určila v súlade s článkom 6 

ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, 

článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 

a článkom 11 ods. 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) hospodárska činnosť spĺňa 

technické kritériá preskúmania, ak ich 

Komisia bližšie určila v súlade s článkom 6 

ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, 

článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 

a článkom 11 ods. 2. 

d) hospodárska činnosť spĺňa 

technické kritériá preskúmania, ak ich 

Komisia bližšie určila na základe 

harmonizovaných ukazovateľov v súlade 

s článkom 6 ods. 2, článkom 7 ods. 2, 

článkom 8 ods. 2, článkom 9 ods. 2, 

článkom 10 ods. 2, článkom 11 ods. 2 

a článkom 11a ods. 2. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  332 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) Bez ohľadu na technické kritériá 

preskúmania uvedené v písmene d) sa 

tieto hospodárske činnosti nepovažujú za 

environmentálne udržateľné: 

 i) prieskum, ťažba, výroba, distribúcia, 

skladovanie a spracovanie fosílnych palív; 

 ii) výroba a distribúcia jadrovej energie 

vrátane výstavby nových jadrových 

elektrární, vyraďovanie jadrových 

elektrární z prevádzky, ako aj prieskum a 

ťažba štiepnych materiálov na výrobu 

jadrovej energie; 

 iii) výroba vojnových zbraní akéhokoľvek 

druhu a všetkých ostatných strelných 

zbraní; 

 iv) pestovanie, spracovanie a predaj 

tabaku; 

 v) poľnohospodárske činnosti, ktoré sú 

intenzívne a vysoko závislé od používania 

chemických látok vrátane intenzívneho 

chovu zvierat; 

 vi) výstavba, prevádzka a údržba leteckej 

infraštruktúry; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) hospodárska činnosť sa vykonáva 

v súlade s postupmi a vnútornými 
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pravidlami prijatými podnikom s cieľom 

zmierniť akýkoľvek negatívny vplyv na 

udržateľnosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  334 

Pavel Poc 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Kritériá zohľadňujú osobitosti 

rôznych sektorov, geografické dispozície, 

environmentálne, sociálne a ekonomické 

externality v rámci analýzy nákladov a 

prínosov. Príslušné hospodárske činnosti 

v hlavných hospodárskych odvetviach, 

okrem iného vrátane poľnohospodárstva, 

stavebníctva, energetiky, dopravy 

a výroby, by sa mali považovať za 

environmentálne udržateľné a malo by sa 

s nimi zaobchádzať rovnako, ak 

prispievajú k splneniu jedného alebo 

viacerých environmentálnych cieľov 

stanovených v tomto nariadení. 

Potenciálna kapacita prispievať k týmto 

environmentálnym cieľom sa môže v 

jednotlivých sektoroch a regiónoch líšiť, 

čo by sa malo odraziť v kritériách. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Technologicky neutrálny prístup by sa mal prijať s prihliadnutím aj na osobitosti v 

jednotlivých sektoroch a regiónoch, aby sa čo najviac zameralo na primárny cieľ 

dekarbonizácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  335 

Kateřina Konečná 
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Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Významné rozdiely v členských 

štátoch, pokiaľ ide o ich hospodárstva, 

sektory a geografické dispozície, sa 

odrazia v kritériách. Hospodárska 

činnosť, ktorá prispieva k akýmkoľvek 

environmentálnym cieľom stanoveným v 

tomto nariadení, sa považuje za 

udržateľnú. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité umožniť rozdiely v regiónoch a odvetviach. Všetky činnosti, ktoré približujú 

Európsku úniu k nášmu cieľu znižovania emisií, by sa mali označiť ako udržateľné. 

 

Pozmeňujúci návrh  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3a 

 Kritériá pre sociálne udržateľné 

hospodárske činnosti 

 Na účely stanovenia miery sociálnej 

udržateľnosti investície je hospodárska 

činnosť sociálne udržateľná, ak táto 

činnosť spĺňa všetky tieto kritériá: 

 a) hospodárska činnosť výrazne prispieva 

k sociálnym cieľom stanoveným v článku 

5 v súlade s článkom 11a; 

 b) hospodárska činnosť vážne 

nepoškodzuje niektorý z 

environmentálnych cieľov stanovených v 

článku 5 v súlade s článkom 12 ani 

sociálne ciele stanovené v článku 11a; 
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 c) hospodárska činnosť sa vykonáva v 

súlade s minimálnymi zárukami 

stanovenými v článku 13 a nevedie k 

odopretiu základných potrieb vrátane 

potravín, prístrešia a lekárskej 

starostlivosti, nepoužívajú sa pri nej 

nerasty z konfliktných oblastí ani sa 

neuskutočňuje v spolupráci so stranami, 

ktoré porušujú politické a občianske 

práva alebo dodávajú strategické produkty 

a služby stranám, ktoré priamo 

prispievajú k porušovaniu politických a 

občianskych práv; 

 d) nesúvisí so špekulatívnymi finančnými 

činnosťami, ako je vysokofrekvenčné 

obchodovanie, predaj nakrátko alebo 

špekulatívne obchodovanie s komoditami; 

 e) hospodárska činnosť spĺňa požiadavky 

riadnych a transparentných riadiacich 

štruktúr a postupov náležitej starostlivosti, 

vzťahov so zamestnancami, 

transparentných politík odmeňovania 

príslušných zamestnancov a dodržiavania 

daňových predpisov, ktorých pomer 

neprekračuje hodnotu 5:1; 

 f) hospodárska činnosť spĺňa kritériá 

technického preskúmania, ak ich Komisia 

špecifikovala v súlade s článkom 11a. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  337 

Molly Scott Cato 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3a 

 Kritériá pre hospodárske činnosti s 

negatívnym environmentálnym vplyvom 

 Na účely stanovenia stupňa 

environmentálnej udržateľnosti investície 
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sa hospodárska činnosť považuje za 

hospodársku činnosť s negatívnym 

environmentálnym vplyvom, ak značne 

ohrozí niektorý z environmentálnych 

cieľov stanovených v článku 5 v súlade s 

článkom 12. 

 Bez ohľadu na technické kritériá 

preskúmania uvedené v článku 12 ods. 1a 

(nový) sa za hospodárske činnosti s 

významným negatívnym 

environmentálnym vplyvom považujú tieto 

hospodárske činnosti: 

 i) prieskum, ťažba, výroba, distribúcia, 

skladovanie a spracovanie fosílnych palív; 

 ii) výroba a distribúcia jadrovej energie 

vrátane výstavby nových jadrových 

elektrární, ako aj prieskum a ťažba 

štiepnych materiálov na výrobu jadrovej 

energie; 

 iii) výroba vojnových zbraní akéhokoľvek 

druhu a všetkých ostatných strelných 

zbraní; 

 iv) pestovanie, spracovanie a predaj 

tabaku; 

 v) poľnohospodárske činnosti, ktoré sú 

intenzívne a vysoko závislé od používania 

chemických látok vrátane intenzívneho 

chovu zvierat; 

 vi) výstavba, prevádzka a údržba leteckej 

infraštruktúry; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  338 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3a 
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 Kritériá pre environmentálne škodlivé 

hospodárske činnosti 

 Na účely stanovenia miery 

environmentálnej udržateľnosti investície 

je hospodárska činnosť environmentálne 

škodlivá, ak táto činnosť spĺňa tieto 

kritériá: 

 a) hospodárska činnosť podstatne 

ohrozuje akýkoľvek z environmentálnych 

cieľov stanovených v článku 5 v súlade s 

článkom 12; 

 b) hospodárska činnosť spĺňa technické 

kritériá preskúmania škodlivých činností, 

ak ich Komisia špecifikovala v súlade s 

článkom 6 ods. 2, článkom 7 ods. 2, 

článkom 8 ods. 2, článkom 9 ods. 2, 

článkom 10 ods. 2 a článkom 11 ods. 2; 

 c) hospodárska činnosť podstatne 

nepodporuje udržateľný prechod tým, že 

prispieva k environmentálnym cieľom 

stanoveným v článku 5 v súlade s článkom 

12. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  339 

Bas Eickhout 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3b 

 Kritériá pre hospodárske činnosti s 

podstatným negatívnym 

environmentálnym vplyvom 

 Na účely stanovenia miery 

environmentálnej udržateľnosti investície 

sa hospodárska činnosť považuje za 

hospodársku činnosť s podstatným 

negatívnym environmentálnym vplyvom, 

ak podstatne ohrozí niektorý z 
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environmentálnych cieľov stanovených v 

článku 5 v súlade s článkom 12. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  340 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Používanie kritérií pre environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti 

Používanie kritérií pre environmentálne 

udržateľné a environmentálne škodlivé 

hospodárske činnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4 Používanie kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti 

4 Používanie kritérií pre 

environmentálne a sociálne udržateľné 

hospodárske činnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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4 Používanie kritérií pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti 

4 Používanie kritérií pre 

environmentálne a sociálne udržateľné 

hospodárske činnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  343 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty uplatňujú kritériá na 

určenie environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností stanovených 

v článku 3 na účely akýchkoľvek opatrení, 

ktorými sa stanovujú požiadavky na 

účastníkov trhu v súvislosti s finančnými 

produktmi alebo podnikovými dlhopismi, 

ktoré sa uvádzajú na trh ako 

„environmentálne udržateľné“. 

1. Členské štáty uplatňujú kritériá na 

určenie environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností stanovených 

v článku 3 a kritériá pre environmentálne 

škodlivé hospodárske činnosti stanovené 

v článku 3a na účely akýchkoľvek 

opatrení, ktorými sa stanovujú požiadavky 

na účastníkov trhu v súvislosti 

s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty uplatňujú kritériá na 

určenie environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností stanovených 

v článku 3 na účely akýchkoľvek opatrení, 

ktorými sa stanovujú požiadavky na 

účastníkov trhu v súvislosti s finančnými 

produktmi alebo podnikovými dlhopismi, 

ktoré sa uvádzajú na trh ako 

„environmentálne udržateľné“. 

1. Členské štáty uplatňujú kritériá na 

určenie udržateľných činností stanovených 

v článku 3 na účely akýchkoľvek opatrení, 

ktorými sa stanovujú požiadavky na 

účastníkov trhu v súvislosti s finančnými 

produktmi alebo podnikovými dlhopismi, 

ktoré sa uvádzajú na trh ako „udržateľné“. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty uplatňujú kritériá na 

určenie environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností stanovených 

v článku 3 na účely akýchkoľvek opatrení, 

ktorými sa stanovujú požiadavky na 

účastníkov trhu v súvislosti s finančnými 

produktmi alebo podnikovými dlhopismi, 

ktoré sa uvádzajú na trh ako 

„environmentálne udržateľné“. 

1. Členské štáty uplatňujú kritériá na 

určenie environmentálne a sociálne 

udržateľných hospodárskych činností 

stanovených v článku 3 na účely 

akýchkoľvek opatrení, ktorými sa 

stanovujú požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  346 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty uplatňujú kritériá na 

určenie environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností stanovených 

v článku 3 na účely akýchkoľvek opatrení, 

ktorými sa stanovujú požiadavky na 

účastníkov trhu v súvislosti s finančnými 

produktmi alebo podnikovými dlhopismi, 

ktoré sa uvádzajú na trh ako 

„environmentálne udržateľné“. 

1. Členské štáty uplatňujú kritériá na 

určenie environmentálne a sociálne 

udržateľných hospodárskych činností 

stanovených v článku 3 na účely 

akýchkoľvek opatrení, ktorými sa 

stanovujú požiadavky udržateľnosti na 

účastníkov trhu v súvislosti s finančnými 

produktmi alebo podnikovými dlhopismi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  347 
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Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty uplatňujú kritériá na 

určenie environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností stanovených 

v článku 3 na účely akýchkoľvek opatrení, 

ktorými sa stanovujú požiadavky na 

účastníkov trhu v súvislosti s finančnými 

produktmi alebo podnikovými dlhopismi, 

ktoré sa uvádzajú na trh ako 

„environmentálne udržateľné“. 

1. Členské štáty uplatňujú kritériá na 

určenie environmentálne alebo sociálne 

udržateľných hospodárskych činností 

stanovených v článku 3 na účely 

akýchkoľvek opatrení, ktorými sa 

stanovujú požiadavky na účastníkov trhu 

v súvislosti s finančnými produktmi alebo 

podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 

na trh ako „environmentálne udržateľné“ 

alebo sociálne udržateľné“. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  348 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Únia a členské štáty uplatňujú aj 

kritériá na určenie environmentálne 

udržateľných hospodárskych činností 

stanovených v článku 3 a kritériá pre 

environmentálne škodlivé hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3a na účely 

požiadaviek na verejnú finančnú pomoc 

Únie a členských štátov na investície 

okrem iného vo forme záruk, vlastného 

imania, poskytovania úverov, dotácií, 

grantov, vývozných úverov alebo 

verejných zákaziek. Únia a členské štáty 

nepodporujú prostredníctvom verejnej 

finančnej pomoci environmentálne 

škodlivé hospodárske činnosti. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  349 

Markus Ferber 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú 

na určenie environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Ak sa účastníci 

finančného trhu domnievajú, že 

hospodárska činnosť, ktorá nespĺňa 

technické kritériá preskúmania stanovené 

v súlade s týmto nariadením alebo pre 

ktorú ešte neboli stanovené uvedené 

technické kritériá preskúmania, by sa 

mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Požiadavky na zverejňovanie informácií sa už riešia v nariadení o zverejňovaní informácií 

týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení 

smernica (EÚ) 2016/2341, a nesmú sa tu opakovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, 

ktorá nespĺňa technické kritériá 

preskúmania stanovené v súlade s týmto 

nariadením alebo pre ktorú ešte neboli 

stanovené uvedené technické kritériá 

preskúmania, by sa mala považovať za 

environmentálne udržateľnú, môžu o tom 

informovať Komisiu. 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty sa môžu 

rozhodnúť zverejňovať informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

udržateľné činnosti stanovené v článku 3 

používajú na určenie udržateľnosti 

investícií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú 

na určenie environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Ak sa účastníci 

finančného trhu domnievajú, že 

hospodárska činnosť, ktorá nespĺňa 

technické kritériá preskúmania stanovené 

v súlade s týmto nariadením alebo pre 

ktorú ešte neboli stanovené uvedené 

technické kritériá preskúmania, by sa mala 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty zverejnia 

informácie o tom, či sa produkty, ktoré 

ponúkajú, kvalifikujú ako 

environmentálne udržateľné investície 

podľa kritérií v článku 3 alebo ako 

investície, ktoré majú negatívny 

environmentálny vplyv podľa kritérií 

stanovených v článku 3a. Ak sa účastníci 

finančného trhu domnievajú, že 

hospodárska činnosť, pre ktorú ešte neboli 

stanovené uvedené technické kritériá 

preskúmania, by sa mala považovať za 

environmentálne udržateľnú, informujú 

o tom Komisiu. Účastníci finančného trhu 

neponúkajú finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 
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považovať za environmentálne udržateľnú, 

môžu o tom informovať Komisiu. 
alebo ako investície s podobnými 

charakteristikami, ak sa tieto produkty 

nekvalifikujú ako environmentálne 

udržateľné. Zverejnené informácie overí 

nezávislý audítor, aby sa zabezpečila 

presnosť, ako je uvedené v článku 4a. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú 

na určenie environmentálnej udržateľnosti 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty zverejňujú 

informácie s cieľom určiť mieru 

environmentálnej a sociálnej udržateľnosti 

týchto produktov v súlade s kritériami 

článku 3. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

alebo sociálne udržateľnú, informujú 

o tom Komisiu. Účastníci finančného trhu 

neponúkajú finančné produkty ako 

environmentálne alebo sociálne 

udržateľné investície alebo ako investície 

s podobnými charakteristikami, ak sa tieto 

produkty nekvalifikujú ako 

environmentálne alebo sociálne 

udržateľné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  353 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty zverejňujú 

informácie o tom, ako sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 a kritériá pre 

environmentálne škodlivé hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3a vzťahujú 

na finančný produkt. Ak sa účastníci 

finančného trhu domnievajú, že 

hospodárska činnosť, ktorá nespĺňa 

technické kritériá preskúmania stanovené 

v súlade s týmto nariadením alebo pre 

ktorú ešte neboli stanovené uvedené 

technické kritériá preskúmania, by sa mala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

môžu o tom informovať Komisiu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  354 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, pre 

ktorú ešte neboli stanovené uvedené 
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stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. 

technické kritériá preskúmania, by sa mala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

informujú o tom Komisiu. Účastníci 

finančného trhu neponúkajú finančné 

produkty ako environmentálne 

udržateľné investície, ktoré majú podobné 

charakteristiky, ak sa tieto produkty 

nedajú považovať za environmentálne 

udržateľné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  355 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

alebo iné subjekty domnievajú, že 

hospodárska činnosť sa nesprávne 

považuje za činnosť, ktorá spĺňa alebo 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. Komisia v prípade vhodnosti 

oznámi takéto požiadavky účastníkov 

finančného trhu platforme pre udržateľné 

financovanie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 
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investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. Komisia musí tieto informácie 

bezodkladne postúpiť platforme pre 

udržateľné financovanie. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne alebo sociálne udržateľné 

investície alebo ako investície, ktoré majú 

podobné vlastnosti, zverejňujú informácie 

o tom, ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 a kritériá pre 

sociálne udržateľné hospodárske činnosti 

stanovené v článku 3a používajú na 

určenie udržateľnosti investícií. Ak sa 

účastníci finančného trhu domnievajú, že 

hospodárska činnosť, ktorá nespĺňa 

technické kritériá preskúmania stanovené 

v súlade s týmto nariadením alebo pre 

ktorú ešte neboli stanovené uvedené 

technické kritériá preskúmania, by sa mala 

považovať za environmentálne udržateľnú 

alebo sociálne udržateľnú, môžu o tom 

informovať Komisiu. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  359 

Kay Swinburne 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty alebo 

podnikové dlhopisy ako environmentálne 

udržateľné investície alebo ako investície, 

ktoré majú podobné vlastnosti, zverejňujú 

informácie o tom, ako a do akej miery sa 

kritériá pre environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti stanovené v článku 3 

používajú na určenie environmentálnej 

udržateľnosti investícií. Ak sa účastníci 

finančného trhu domnievajú, že 

hospodárska činnosť, ktorá nespĺňa 

technické kritériá preskúmania stanovené 

v súlade s týmto nariadením alebo pre 

ktorú ešte neboli stanovené uvedené 

technické kritériá preskúmania, by sa mala 

považovať za environmentálne udržateľnú, 

môžu o tom informovať Komisiu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné investície 

alebo ako investície, ktoré majú podobné 

vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, 

ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 

2. Účastníci finančného trhu 

ponúkajúci finančné produkty uvádzané na 

trh ako environmentálne udržateľné 

investície alebo ako investície, ktoré majú 

podobné vlastnosti, zverejňujú informácie 

o tom, ako a do akej miery sa kritériá pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti stanovené v článku 3 používajú na 

určenie environmentálnej udržateľnosti 
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investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. 

investícií. Ak sa účastníci finančného trhu 

domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá 

nespĺňa technické kritériá preskúmania 

stanovené v súlade s týmto nariadením 

alebo pre ktorú ešte neboli stanovené 

uvedené technické kritériá preskúmania, by 

sa mala považovať za environmentálne 

udržateľnú, môžu o tom informovať 

Komisiu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  361 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. V tomto nariadení sa nevyžadujú 

žiadne požiadavky na zverejňovanie 

informácií, ktoré sa vyžadujú podľa 

[návrhu Komisie na nariadenie o 

zverejňovaní informácií týkajúcich sa 

udržateľných investícií a rizík 

ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa 

mení smernica (EÚ) 2016/2341]; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  362 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V tomto nariadení sa nevyžadujú žiadne 

požiadavky na zverejňovanie informácií, 

ktoré sa vyžadujú podľa [vložiť odkaz na 

nariadenie o zverejňovaní informácií 

týkajúcich sa udržateľných investícií 
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a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým 

sa mení smernica (EÚ) 2016/2341]; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Účastník finančného trhu používa 

službu tretej strany oprávnenej podľa 

článku 4a s cieľom skontrolovať, či 

finančné produkty spĺňajú kritériá článku 

3 pre environmentálne udržateľné 

hospodárske činnosti. Používanie takejto 

služby však nesmie za žiadnych okolností 

ovplyvniť zodpovednosť účastníka 

finančného trhu v súvislosti s jeho 

právnymi povinnosťami podľa tohto 

nariadenia. Ak účastník finančného trhu 

používa službu tretej strany oprávnenej 

podľa článku 4a s cieľom posúdiť, či 

finančný produkt spĺňa kritériá stanovené 

v tomto článku, zverejnenie informácií 

podľa článku 4 ods. 2 zahŕňa vyhlásenie, 

že súlad s kritériami pre environmentálne 

udržateľné hospodárske činnosti potvrdila 

táto oprávnená tretia strana. Oznámenie 

musí obsahovať meno oprávnenej tretej 

strany a miesto jej sídla. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  364 

Bas Eickhout 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 



 

AM\1172566SK.docx 159/174 PE632.153v01-00 

 SK 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Účastníci finančného trhu 

používajú službu tretej strany oprávnenej 

podľa článku 4a s cieľom skontrolovať 

súlad s požiadavkami odseku 2. Úverové 

inštitúcie používajú službu tretej strany 

oprávnenej podľa článku 4a s cieľom 

skontrolovať súlad s požiadavkami 

odseku 2a. 

 Bez ohľadu na prvý pododsek používanie 

takejto služby za žiadnych okolností 

neovplyvní zodpovednosť účastníka 

finančného trhu v súvislosti s jeho 

právnymi povinnosťami podľa tohto 

nariadenia. Požiadavka na zverejnenie 

informácií podľa článku 4 ods. 2 a článku 

4 ods. 2a zahŕňa vyhlásenie, že táto 

oprávnená tretia strana potvrdila súlad s 

požiadavkami týchto odsekov. Oznámenie 

musí obsahovať meno oprávnenej tretej 

strany a miesto jej sídla. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  365 

Barbara Kappel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Účastník finančného trhu, ktorý 

ponúka finančné produkty ako 

environmentálne udržateľné alebo ako 

investície s podobnými charakteristikami, 

nezodpovedá za nesprávne posúdenie 

environmentálnej udržateľnosti investície, 

ak sa posúdenie uskutočnilo v súlade so 

zverejnenými kritériami. Účastník 

finančného trhu nemá povinnosť 

overovať informácie uverejnené 

spoločnosťami o ich hospodárskych 

činnostiach, ale môže tieto informácie 
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použiť na posúdenie environmentálnej 

udržateľnosti investície. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  366 

Herbert Dorfmann 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Spoločnosti sú zodpovedné za 

certifikáciu svojich špecifických 

hospodárskych činností na základe 

delegovaného aktu uvedeného v odseku 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  367 

Costas Mavrides 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Spoločnosti sú zodpovedné za 

certifikáciu svojich špecifických 

hospodárskych činností na základe 

delegovaného aktu uvedeného v odseku 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  368 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Komisia bezodkladne oznámi 

platforme pre udržateľné financovanie 

žiadosť účastníkov finančného trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  369 

Markus Ferber 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia prijme delegované akty 

v súlade s článkom 16, aby doplnila odsek 

2 s cieľom bližšie určiť informácie 

potrebné na dosiahnutie súladu s týmto 

odsekom, pričom zohľadní technické 

kritériá preskúmania stanovené v súlade 

s týmto nariadením. Tieto informácie 

umožňujú investorom identifikovať: 

vypúšťa sa 

a) percentuálny podiel podielov 

týkajúcich sa spoločností vykonávajúcich 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti; 

 

b) podiel investičného financovania 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností ako percentuálny 

podiel všetkých hospodárskych činností. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  370 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 



 

PE632.153v01-00 162/174 AM\1172566SK.docx 

SK 

3. Komisia prijme delegované akty 

v súlade s článkom 16, aby doplnila odsek 

2 s cieľom bližšie určiť informácie 

potrebné na dosiahnutie súladu s týmto 

odsekom, pričom zohľadní technické 

kritériá preskúmania stanovené v súlade 

s týmto nariadením. Tieto informácie 

umožňujú investorom identifikovať: 

3. Komisia prijme delegované akty 

v súlade s článkom 16, aby doplnila odsek 

2 s cieľom bližšie určiť informácie 

potrebné na dosiahnutie súladu s týmto 

odsekom, pričom zohľadní dostupnosť 

relevantných informácií a technické 

kritériá preskúmania stanovené v súlade 

s týmto nariadením. Tieto informácie 

umožňujú investorom identifikovať: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia prijme delegované akty 

v súlade s článkom 16, aby doplnila odsek 

2 s cieľom bližšie určiť informácie 

potrebné na dosiahnutie súladu s týmto 

odsekom, pričom zohľadní technické 

kritériá preskúmania stanovené v súlade 

s týmto nariadením. Tieto informácie 

umožňujú investorom identifikovať: 

3. Komisia prijme delegované akty 

v súlade s článkom 16, aby doplnila odsek 

2 s cieľom bližšie určiť informácie 

potrebné na dosiahnutie súladu s týmto 

odsekom, pričom zohľadní technické 

kritériá preskúmania stanovené v súlade 

s týmto nariadením. Tieto informácie môžu 

umožňovať investorom identifikovať: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) percentuálny podiel podielov 

týkajúcich sa spoločností vykonávajúcich 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti; 

a) percentuálny podiel podielov 

týkajúcich sa spoločností vykonávajúcich 

udržateľné činnosti; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  373 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) percentuálny podiel podielov 

týkajúcich sa spoločností vykonávajúcich 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti; 

a) percentuálny podiel podielov 

týkajúcich sa spoločností vykonávajúcich 

environmentálne a sociálne udržateľné 

hospodárske činnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) percentuálny podiel podielov 

týkajúcich sa spoločností vykonávajúcich 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti; 

a) percentuálny podiel podielov 

týkajúcich sa spoločností vykonávajúcich 

environmentálne a sociálne udržateľné 

hospodárske činnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  375 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) percentuálny podiel podielov 

týkajúcich sa spoločností vykonávajúcich 
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environmentálne škodlivé hospodárske 

činnosti environmentálnu činnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  376 

Barbara Kappel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podiel investičného financovania 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností ako percentuálny 

podiel všetkých hospodárskych činností. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  377 

Costas Mavrides 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podiel investičného financovania 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností ako percentuálny 

podiel všetkých hospodárskych činností. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podiel investičného financovania 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností ako percentuálny 

podiel všetkých hospodárskych činností. 

b) podiel investičného financovania 

udržateľných činností ako percentuálny 

podiel všetkých hospodárskych činností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podiel investičného financovania 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností ako percentuálny 

podiel všetkých hospodárskych činností. 

b) podiel investičného financovania 

environmentálne a sociálne udržateľných 

hospodárskych činností ako percentuálny 

podiel všetkých hospodárskych činností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  380 

Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podiel investičného financovania 

environmentálne udržateľných 

hospodárskych činností ako percentuálny 

podiel všetkých hospodárskych činností. 

b) podiel investičného financovania 

environmentálne a sociálne udržateľných 

hospodárskych činností ako percentuálny 

podiel všetkých hospodárskych činností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  381 

Costas Mavrides 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) Členské štáty v úzkej spolupráci 

s príslušnými orgánmi ESA monitorujú 

informácie uvedené v odsekoch 2 a 2a. Po 

zverejnení týchto informácií účastníci 

finančného trhu informujú o tom 

príslušný vnútroštátny orgán, ktorý to 

bezodkladne oznámi príslušnému orgánu 

ESA. Vždy, keď príslušný vnútroštátny 

orgán alebo príslušný orgán ESA 

nesúhlasí s ohlásenými informáciami 

uvedenými v odsekoch 2 a 2a, účastníci 

finančného trhu preskúmajú a opravia 

poskytnuté informácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) podiel investičného financovania 

environmentálne škodlivých 

hospodárskych činností ako percentuálny 

podiel všetkých hospodárskych činností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  383 

Markus Ferber 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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4. Komisia prijme delegovaný akt 

v súlade s odsekom 3 do 31. decembra 

2019 s cieľom zabezpečiť začatie 

uplatňovania od 1. júla 2020. Komisia 

môže zmeniť uvedený delegovaný akt, a to 

najmä vzhľadom na zmeny 

v delegovaných aktoch prijatých v súlade 

s článkom 6 ods. 2, článkom 7 ods. 2, 

článkom 8 ods. 2, článkom 9 ods. 2, 

článkom 10 ods. 2 a článkom 11 ods. 2. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  384 

Bas Eickhout 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 4a 

 Tretia strana overujúca environmentálne 

udržateľné investície 

 Tretia strana uvedená v článku 4 ods. 2b 

je od ESMA oprávnená posudzovať súlad 

finančných produktov s kritériami 

stanovenými v článkoch 3 a 3a, ak sú 

splnené tieto podmienky:  

 a) tretia strana je právnická osoba 

usadená v Únii; 

 b) tretia strana účtuje účastníkom 

finančného trhu poplatky, ktoré nie sú 

diskriminačné a závisia od nákladov, 

pričom tretia strana posudzuje finančné 

produkty bez toho, aby rozlišovala medzi 

poplatkami v závislosti od výsledkov 

svojho posúdenia alebo v súvislosti s nimi. 

Ceny a poplatky spojené s týmito službami 

posudzovania sa zverejňujú pre každú 

službu poskytovanú samostatne vrátane 

zliav a rabatov, ako aj podmienok, za 

ktorých sa tieto zníženia môžu využiť. 

Tretia strana umožní potenciálnym 
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klientom a klientom prístup ku 

konkrétnym službám osobitne;  

 c) výkon iných činností tretej strany 

neohrozuje nezávislosť alebo integritu jej 

posúdenia;  

 d) tretia strana preukáže dostatočné 

finančné zdravie financované vlastným 

kapitálom s cieľom pokračovať v 

poskytovaní služieb ako nepretržitej 

činnosti bez rizika, že by mohla byť 

ohrozená nezávislosť alebo integrita jej 

posúdenia; 

 e) tretia strana alebo akýkoľvek prepojený 

subjekt uvedený v odseku 9 písm. b) 

Medzinárodného účtovného štandardu 24 

(„zverejnenia spriaznených osôb“) v 

prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 

1126/2008 neposkytuje žiadnu formu 

poradenstva, auditu alebo rovnocennej 

služby pre účastníka finančného trhu, 

ktorý je zapojený vývoja, marketingu, 

distribúcie alebo predaja príslušného 

finančného produktu; 

 f) tretia strana dodržiava uznávaný 

podnikový kódex správania v oblasti 

riadenia alebo zásady zdravého riadenia 

podniku; 

 g) členovia riadiaceho orgánu, ako sú 

vymedzení v článku 4 ods. 1 bode 36 

smernice MiFiD II, tretej strany majú 

odbornú kvalifikáciu, vzdelanie, 

vedomosti a skúsenosti, ktoré sú 

primerané úlohe tretej strany, majú dobrú 

povesť a integritu; 

 h) riadiaci orgán tretej strany zahŕňa 

najmenej jednu tretinu, ale nie menej ako 

dvoch nezávislých členov; 

 i) tretia strana podnikne všetky potrebné 

kroky, aby zabezpečila, že overenie 

dodržiavania kritérií uvedených v článku 

3 a článku 3a nie je dotknuté žiadnymi 

existujúcimi ani potenciálnymi 

konfliktami záujmov alebo obchodnými 

vzťahmi, ktoré sa týkajú tretej strany; jej 

materskej spoločnosti, najvyššej materskej 
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spoločnosti alebo akéhokoľvek iného 

prepojeného subjektu; jej akcionárov 

alebo členov; manažérov; zamestnancov 

alebo akejkoľvek inej fyzickej osoby, 

ktorej služby sú k dispozícii alebo sú pod 

kontrolou tretej strany. Na tento účel 

tretia strana zavedie, udržiava, presadzuje 

a dokumentuje účinný systém vnútornej 

kontroly, ktorým sa bude riadiť 

vykonávanie politík a postupov s cieľom 

identifikovať potenciálne konflikty 

záujmov a zabrániť ich vzniku. 

Potenciálne alebo existujúce konflikty 

záujmov, ktoré boli identifikované, sa 

odstránia alebo zmiernia a bezodkladne 

zverejnia. Tretia strana vytvorí, udržiava, 

presadzuje a zdokumentuje primerané 

postupy a procesy na zabezpečenie 

nezávislosti posúdenia kritérií uvedených 

v článkoch 3 a 3a. Tretia strana 

pravidelne monitoruje a reviduje tieto 

politiky a postupy s cieľom vyhodnotiť ich 

účinnosť a posúdiť, či je potrebné ich 

aktualizovať; a 

 j) tretia strana môže preukázať, že má 

primerané metodiky, prevádzkové záruky 

a vnútorné postupy, ktoré jej umožňujú 

posúdiť súlad s kritériami uvedenými v 

článkoch 3 a 3a.  

 2. Oprávnená tretia strana musí vždy 

dodržiavať podmienky na udelenie 

oprávnenia uvedené v odseku 1. Tretia 

strana, ktorej bolo udelené oprávnenie v 

súlade s odsekom 1, bezodkladne oznámi 

ESMA všetky podstatné zmeny v 

informáciách poskytnutých podľa tohto 

odseku alebo akékoľvek iné zmeny, ktoré 

by sa mohli primerane považovať za 

zmeny, ktoré ovplyvnia posúdenie ESMA. 

 3. ESMA účtuje poplatky tretej strane 

uvedenej v odseku 1 s cieľom pokryť 

potrebné výdavky súvisiace s posúdením 

žiadostí o oprávnenie a následným 

monitorovaním dodržiavania podmienok 

oprávnenia stanovených v odseku 1. 



 

PE632.153v01-00 170/174 AM\1172566SK.docx 

SK 

 4. Oprávnenie tretej strany podľa tohto 

článku je platné pre celé územie Únie.  

 5. ESMA odoberie oprávnenie, ak: 

 a) sa tretia strana výslovne vzdá 

oprávnenia; 

 b) tretia strana získala oprávnenie 

prostredníctvom nepravdivých vyhlásení 

alebo akýmkoľvek iným nedovoleným 

spôsobom, alebo; 

 c) sa ESMA domnieva, že tretia strana už 

nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1. 

 6. ESMA vypracuje návrh regulačných 

technických predpisov, v ktorých sa uvedú 

informácie, ktoré sa majú poskytnúť v 

žiadosti o oprávnenie tretej strany v 

súlade s odsekom 1. 

 ESMA predloží tento návrh regulačných 

technických predpisov Komisii do [do 12 

mesiacov od dátumu nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia]. 

 7. Komisia prijme nariadenie o 

poplatkoch. Toto nariadenie určuje najmä 

druh poplatkov a záležitosti, za ktoré sú 

poplatky splatné, výšku poplatkov a 

spôsob, akým sa majú platiť. Výška 

poplatku účtovaného tretej strane zahŕňa 

všetky administratívne náklady a je 

primeraná obratu tretej strany.  

 8. Komisia je splnomocnená doplniť toto 

nariadenie prijatím regulačných 

technických noriem uvedených v tomto 

odseku v súlade s článkami 10 až 14 

nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 4a 

 Tretia strana overujúca environmentálne 

udržateľné investície 

 1. Orgán ESMA udelí povolenie tretej 

strane uvedenej v článku 4 pododseku 2 

písm. ba) na posúdenie súladu finančných 

produktov s kritériami stanovenými v 

článku 3. Orgán ESMA udelí povolenie, 

ak sú splnené tieto podmienky: 

 a) tretia strana je právnická osoba 

usadená v Únii; 

 b) tretia strana účtuje účastníkom 

finančného trhu poplatky, ktoré nie sú 

diskriminačné a závisia od nákladov, 

pričom tretia strana posudzuje finančné 

produkty bez toho, aby rozlišovala medzi 

poplatkami v závislosti od výsledkov 

svojho posúdenia alebo v súvislosti s nimi. 

Ceny a poplatky spojené s týmito službami 

posudzovania sa zverejňujú pre každú 

službu poskytovanú samostatne vrátane 

zliav a rabatov, ako aj podmienok, za 

ktorých sa tieto zníženia môžu využiť. 

Tretia strana umožní potenciálnym 

klientom a klientom prístup ku 

konkrétnym službám osobitne;  

 c) výkon iných činností tretej strany 

neohrozuje nezávislosť alebo integritu jej 

posúdenia;  

 d) tretia strana preukáže dostatočné 

finančné zdravie financované vlastným 

kapitálom s cieľom pokračovať v 

poskytovaní služieb ako nepretržitej 

činnosti bez rizika, že by mohla byť 

ohrozená nezávislosť alebo integrita jej 

posúdenia; 

 e) tretia strana alebo akýkoľvek prepojený 

subjekt uvedený v odseku 9 písm. b) 

Medzinárodného účtovného štandardu 24 

(„zverejnenia spriaznených osôb“) v 

prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 

1126/2008[1] neposkytuje žiadnu formu 

poradenstva, auditu alebo rovnocennej 
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služby pre účastníka finančného trhu, 

ktorý je zapojený vývoja, marketingu, 

distribúcie alebo predaja príslušného 

finančného produktu;  

 f) tretia strana dodržiava uznávaný 

podnikový kódex správania v oblasti 

riadenia alebo zásady zdravého riadenia 

podniku;  

 g) členovia riadiaceho orgánu, ako sú 

vymedzení v článku 4 ods. 1 bode 36 

smernice MiFiD II[2], tretej strany majú 

odbornú kvalifikáciu, vzdelanie, 

vedomosti a skúsenosti, ktoré sú 

primerané úlohe tretej strany, majú dobrú 

povesť a integritu; 

 h) riadiaci orgán tretej strany zahŕňa 

najmenej jednu tretinu, ale nie menej ako 

dvoch nezávislých členov; 

 i) tretia strana podnikne všetky potrebné 

kroky, aby zabezpečila, že overenie 

dodržiavania kritérií uvedených v článku 

3 a článku 3a nie je dotknuté žiadnymi 

existujúcimi ani potenciálnymi 

konfliktami záujmov alebo obchodnými 

vzťahmi, ktoré sa týkajú tretej strany; jej 

materskej spoločnosti, najvyššej materskej 

spoločnosti alebo akéhokoľvek iného 

prepojeného subjektu; jej akcionárov 

alebo členov; manažérov; zamestnancov 

alebo akejkoľvek inej fyzickej osoby, 

ktorej služby sú k dispozícii alebo sú pod 

kontrolou tretej strany. Na tento účel 

tretia strana zavedie, udržiava, presadzuje 

a dokumentuje účinný systém vnútornej 

kontroly, ktorým sa bude riadiť 

vykonávanie politík a postupov s cieľom 

identifikovať potenciálne konflikty 

záujmov a zabrániť ich vzniku. 

Potenciálne alebo existujúce konflikty 

záujmov, ktoré boli identifikované, sa 

odstránia alebo zmiernia a bezodkladne 

zverejnia. Tretia strana vytvorí, udržiava, 

presadzuje a zdokumentuje primerané 

postupy a procesy na zabezpečenie 

nezávislosti posúdenia kritérií uvedených 

v článkoch 3 a 3a. Tretia strana 
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pravidelne monitoruje a reviduje tieto 

politiky a postupy s cieľom vyhodnotiť ich 

účinnosť a posúdiť, či je potrebné ich 

aktualizovať; a 

 j) tretia strana môže preukázať, že má 

primerané metodiky, prevádzkové záruky 

a vnútorné postupy, ktoré jej umožňujú 

posúdiť súlad s kritériami pre 

environmentálne udržateľné hospodárske 

činnosti.  

 2. Oprávnená tretia strana musí vždy 

dodržiavať podmienky na udelenie 

oprávnenia uvedené v odseku 1. Tretia 

strana, ktorej bolo udelené oprávnenie v 

súlade s odsekom 1, bezodkladne oznámi 

ESMA všetky podstatné zmeny v 

informáciách poskytnutých podľa tohto 

odseku alebo akékoľvek iné zmeny, ktoré 

by sa mohli primerane považovať za 

zmeny, ktoré ovplyvnia posúdenie ESMA. 

 3. ESMA účtuje poplatky tretej strane 

uvedenej v odseku 1 s cieľom pokryť 

potrebné výdavky súvisiace s posúdením 

žiadostí o oprávnenie a následným 

monitorovaním dodržiavania podmienok 

oprávnenia stanovených v odseku 1. 

 4. Oprávnenie tretej strany podľa tohto 

článku je platné pre celé územie Únie.  

 5. ESMA odoberie oprávnenie, ak: 

 a) sa tretia strana výslovne vzdá 

oprávnenia; 

 b) tretia strana získala oprávnenie 

prostredníctvom nepravdivých vyhlásení 

alebo akýmkoľvek iným nedovoleným 

spôsobom, alebo; 

 c) sa ESMA domnieva, že tretia strana už 

nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1. 

 6. ESMA vypracuje návrh regulačných 

technických predpisov, v ktorých sa uvedú 

informácie, ktoré sa majú poskytnúť v 

žiadosti o oprávnenie tretej strany v 

súlade s odsekom 1. ESMA predloží tento 

návrh regulačných technických predpisov 

Komisii do [do 12 mesiacov od dátumu 
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nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia]. 

 7. Komisia prijme nariadenie o 

poplatkoch. Toto nariadenie určuje najmä 

druh poplatkov a záležitosti, za ktoré sú 

poplatky splatné, výšku poplatkov a 

spôsob, akým sa majú platiť. Výška 

poplatku účtovaného tretej strane zahŕňa 

všetky administratívne náklady a je 

primeraná obratu tretej strany.  

 8. Komisia je splnomocnená doplniť toto 

nariadenie prijatím regulačných 

technických noriem uvedených v tomto 

odseku v súlade s článkami 10 až 14 

nariadenia (EÚ) č. 

1095/2010. [1] Nariadenie Komisie (ES) č. 

1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa 

v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 

prijímajú určité medzinárodné účtovné 

štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 

1). [2] Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 

o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou 

sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 

2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 

349 – 496). 

Or. en 

 


