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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Дял І

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно оповестяванията във връзка с 
устойчивите инвестиции и рисковете 
за устойчивостта и за изменение на 
Директива (ЕС) 2016/2341

относно оповестяванията във връзка с 
въздействието върху устойчивостта
и рисковете за устойчивостта на 
инвестициите и за изменение на 
Директива (ЕС) 2016/2341

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Общата цел на Директива 
2009/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета32, Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета33, 
Директива 2011/61/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета34, Директива 
2014/65/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета35, Директива (ЕС) 2016/97 на 
Европейския парламент и на Съвета36, 
Директива (ЕС) 2016/2341 на 
Европейския парламент и на Съвета37, 
Регламент (ЕС) № 345/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета38 и 
Регламент (ЕС) № 346/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета39 е 

(2) Общата цел на Директива 
2009/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета32, Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета33, 
Директива 2011/61/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета34, Директива 
2014/65/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета35, Директива (ЕС) 2016/97 на 
Европейския парламент и на Съвета36, 
Директива (ЕС) 2016/2341 на 
Европейския парламент и на Съвета37, 
Регламент (ЕС) № 345/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета38 и 
Регламент (ЕС) № 346/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета39 е 
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да се улесни започването и 
упражняването на дейност от 
предприятия за колективно инвестиране 
в прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК), лица, управляващи 
алтернативни инвестиционни фондове 
(ЛУАИФ), застрахователни 
предприятия, инвестиционни 
посредници, застрахователни 
посредници, институции за 
професионално пенсионно осигуряване 
(ИППО), управители на допустими 
фондове за рисков капитал (управители 
на EuVECA) и управители на допустими 
фондове за социално предприемачество 
(управители на EuSEF). Тези директиви 
и регламенти осигуряват по-уеднаквена 
защита за крайните инвеститори и им 
дават по-добра възможност да извличат 
ползи от широк спектър от финансови 
продукти и услуги, като в същото време 
предвиждат правила, които позволяват 
на инвеститорите да вземат 
информирани инвестиционни решения. 
Въпреки че тези цели са до голяма 
степен постигнати, оповестяванията 
пред крайните инвеститори относно
включването на рисковете за 
устойчивостта и целите за устойчиви 
инвестиции в процеса на вземане на 
инвестиционни решения от 
управляващите дружества на ПКИПЦК, 
ЛУАИФ, застрахователните дружества, 
инвестиционните посредници, които 
предоставят управление на портфейли, 
ИППО, доставчиците на пенсионни 
продукти, управителите на EuVECA и 
управителите на EuSEF (участниците на 
финансовите пазари) и оповестяванията 
пред крайните инвеститори относно 
включването на рисковете за 
устойчивостта в процесите на 
предоставяне на съвети от 
застрахователните посредници, които 
дават застрахователни съвети във връзка 
с основаващи се на застраховане 
инвестиционни продукти (ОЗИП), и 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни съвети 

да се улесни започването и 
упражняването на дейност от 
предприятия за колективно инвестиране 
в прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК), лица, управляващи 
алтернативни инвестиционни фондове 
(ЛУАИФ), застрахователни 
предприятия, инвестиционни 
посредници, застрахователни 
посредници, институции за 
професионално пенсионно осигуряване 
(ИППО), управители на допустими 
фондове за рисков капитал (управители 
на EuVECA) и управители на допустими 
фондове за социално предприемачество 
(управители на EuSEF). Тези директиви 
и регламенти осигуряват по-уеднаквена 
защита за крайните инвеститори и им 
дават по-добра възможност да извличат 
ползи от широк спектър от финансови 
продукти и услуги, като в същото време 
предвиждат правила, които позволяват 
на инвеститорите да вземат 
информирани инвестиционни решения. 
Въпреки че тези цели са до голяма 
степен постигнати, оповестяванията 
относно въздействието върху 
устойчивостта и включването на 
рисковете за устойчивостта и целите за 
устойчиви инвестиции в процеса на 
вземане на инвестиционни решения от 
управляващите дружества на ПКИПЦК,
ЛУАИФ, застрахователните дружества, 
инвестиционните посредници, които 
предоставят управление на портфейли, 
ИППО, доставчиците на пенсионни 
продукти, управителите на EuVECA и 
управителите на EuSEF (участниците на 
финансовите пазари) и оповестяванията 
пред крайните инвеститори относно 
включването на рисковете за 
устойчивостта в процесите на 
предоставяне на съвети от 
застрахователните посредници, които 
дават застрахователни съвети във връзка 
с основаващи се на застраховане 
инвестиционни продукти (ОЗИП), и 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни съвети 
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(финансови консултанти), не са 
достатъчно развити, тъй като все още не 
са предмет на хармонизирани 
изисквания.

(финансови консултанти), не са 
достатъчно развити, тъй като все още не 
са предмет на хармонизирани 
показатели и изисквания. За да 
изпълнят своите задължения за 
надлежна проверка относно 
въздействието върху устойчивостта 
и рисковете за устойчивостта, 
самите участници на финансовите 
пазари се нуждаят от надеждно, 
съпоставимо и хармонизирано 
оповестяване на информация от 
страна на дружествата, в които се 
инвестира. Директива 2013/34/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета39a определя задълженията, 
свързани с изискванията за 
счетоводно отчитане и докладване на 
дружествата. Съответно същата 
директива следва да бъде 
актуализирана, за да включва 
интегрираното, одитирано 
докладване на рисковете за 
устойчивостта и въздействието 
върху устойчивостта с цел да се 
отговори на нарастващата нужда от 
включване на съображенията, 
свързани с устойчивостта, в 
стратегическото управление и в 
управлението на риска на 
дружествата.

__________________ __________________

32 Директива 2009/65/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно координирането 
на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби относно 
предприятията за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 
г., стр. 32).

32 Директива 2009/65/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно координирането 
на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби относно 
предприятията за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 
17.11.2009 г., стр. 32).

33 Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. относно започването 
и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II) (ОВ L 335, 

33 Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2009 г. относно започването 
и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II) (ОВ L 335, 
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17.12.2009 г., стр. 1). 17.12.2009 г., стр. 1).

34 Директива 2011/61/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2011 г. относно лицата, 
управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове (OВ L 174, 
1.7.2011 г., стр. 1).

34 Директива 2011/61/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2011 г. относно лицата, 
управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове (OВ L 174, 
1.7.2011 г., стр. 1).

35 Директива 2014/65/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. относно пазарите на 
финансови инструменти и за изменение 
на Директива 2002/92/ЕО и на 
Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 
12.6.2014 г., стр. 349).

35 Директива 2014/65/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. относно пазарите на 
финансови инструменти и за изменение 
на Директива 2002/92/ЕО и на 
Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 
12.6.2014 г., стр. 349).

36 Директива (ЕС) 2016/97 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 януари 2016 г. относно 
разпространението на застрахователни 
продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

36 Директива (ЕС) 2016/97 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 януари 2016 г. относно 
разпространението на застрахователни 
продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

37 Директива (ЕС) 2016/2341 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 декември 2016 г. относно дейностите 
и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
(ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., 
стр. 37).

37 Директива (ЕС) 2016/2341 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 декември 2016 г. относно дейностите 
и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 
(ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., 
стр. 37).

38 Регламент (ЕС) № 345/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2013 г. относно европейските 
фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 
25.4.2013 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 345/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2013 г. относно европейските 
фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 
25.4.2013 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС) № 346/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2013 г. относно европейски 
фондове за социално предприемачество 
(ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).

39 Регламент (ЕС) № 346/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2013 г. относно европейски 
фондове за социално предприемачество 
(ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).

Директива 2013/34/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 
2013 година относно годишните 
финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните 
доклади на някои видове предприятия 
и за изменение на Директива 
2006/43/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на 
Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО 
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на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., 
стр. 19).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) При липса на хармонизирани 
правила на Съюза относно свързаните с 
устойчивостта оповестявания пред 
крайните инвеститори съществува 
вероятност на национално равнище да 
продължат да се приемат различни 
мерки, а в различните сектори на 
финансовите услуги да продължат да се 
прилагат различни подходи. Тези 
разнопосочни мерки и подходи ще 
продължат да причиняват значителни 
нарушения на конкуренцията в резултат 
на значителни различия в стандартите за 
оповестяване. Освен това успоредното 
развитие на пазарно ориентирани 
практики, основаващи се на приоритети, 
движени от търговски цели, които водят 
до разнопосочни резултати, 
понастоящем предизвиква 
допълнителна ненужна разпокъсаност и 
в бъдеще би могло още повече да влоши 
функционирането на вътрешния пазар. 
Разнопосочните стандарти за 
оповестяване и пазарно ориентираните 
практики затрудняват силно 
съпоставянето на различните финансови 
продукти и услуги, създават 
неравностойни условия за конкуренция 
между тези продукти и услуги и между 
каналите за дистрибуция и издигат 
допълнителни пречки пред вътрешния 
пазар. Подобни разлики също така 
могат да объркат крайните инвеститори 
и да изкривят техните инвестиционни 
решения. Съществува вероятност 
държавите членки да приемат 
разнопосочни национални мерки за 
осигуряване на съответствие с 

(3) При липса на хармонизирани 
правила на Съюза относно свързаните с 
устойчивостта оповестявания от 
емитенти и инвеститори съществува 
вероятност на национално равнище да 
продължат да се приемат различни 
мерки, а в различните сектори на 
финансовите услуги да продължат да се 
прилагат различни подходи. Тези 
разнопосочни мерки и подходи ще 
продължат да причиняват значителни 
нарушения на конкуренцията в резултат 
на значителни различия в стандартите за 
оповестяване. Освен това успоредното 
развитие на пазарно ориентирани 
практики, основаващи се на приоритети, 
движени от търговски цели, които водят 
до разнопосочни резултати, 
понастоящем предизвиква 
допълнителна ненужна разпокъсаност и 
в бъдеще би могло още повече да влоши 
функционирането на вътрешния пазар. 
Разнопосочните стандарти за 
оповестяване и пазарно ориентираните 
практики и липсата на хармонизиран 
набор от показатели затрудняват 
силно съпоставянето на различните 
финансови продукти и услуги, създават 
неравностойни условия за конкуренция 
между тези продукти и услуги и между 
каналите за дистрибуция и издигат 
допълнителни пречки пред вътрешния 
пазар. Подобни разлики също така 
могат да объркат крайните инвеститори 
и да изкривят техните инвестиционни 
решения. Съществува вероятност 
държавите членки да приемат 
разнопосочни национални мерки за 
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Парижкото споразумение за климата и 
тези мерки биха могли да създадат 
пречки пред безпроблемното 
функциониране на вътрешния пазар в 
ущърб на участниците на финансовите 
пазари и финансовите консултанти. 
Освен това липсата на хармонизирани 
правила във връзка с прозрачността 
затруднява крайните инвеститори
при ефективното съпоставяне на 
различни финансови продукти и услуги 
в различни държави членки от гледна 
точка на техните екологични, социални 
и управленски рискове и техните цели 
по отношение на устойчивите 
инвестиции. Поради това е необходимо 
да се обърне внимание на 
съществуващите бариери пред 
функционирането на вътрешния пазар и 
да се предотвратят евентуални бъдещи 
пречки.

осигуряване на съответствие с 
Парижкото споразумение за климата и 
тези мерки биха могли да създадат 
пречки пред безпроблемното 
функциониране на вътрешния пазар в 
ущърб на участниците на финансовите 
пазари и финансовите консултанти. 
Освен това липсата на хармонизирани 
правила и показатели във връзка с 
прозрачността затруднява 
инвеститорите при ефективното 
съпоставяне на базовите дружества, в 
които се инвестира, и на различни 
финансови продукти и услуги в 
различни държави членки от гледна 
точка на техните екологични, социални 
и управленски въздействия и рискове и 
техните цели по отношение на 
устойчивите инвестиции. Поради това е 
необходимо да се обърне внимание на 
съществуващите бариери пред 
функционирането на вътрешния пазар и 
да се предотвратят евентуални бъдещи 
пречки.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се осигури съгласувано 
прилагане на настоящия регламент, 
както и ясно и последователно 
прилагане на съдържащите се в него 
задължения за оповестяване от страна 
на участниците на финансовите пазари, 
е необходимо да се установи 
хармонизирано определение на 
термина „устойчиви инвестиции“.

(4) За да се осигури съгласувано 
прилагане на настоящия регламент, 
както и ясно и последователно 
прилагане на съдържащите се в него 
задължения за оповестяване от страна 
на участниците на финансовите пазари, 
е необходимо да се установи 
хармонизирано определение на 
термините „устойчиви инвестиции“ и 
„рискове за устойчивостта“ въз 
основа на хармонизиран набор от 
показатели. Като поставя акцент 
върху съществените рискове, това 
определение следва да бъде 
ориентирано към бъдещето, така че 
да вземе надлежно предвид 
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възникващите рискове.

Обосновка

Необходими са ясни определения и хармонизирани показатели, за да се гарантира 
правна сигурност, минимално равнище на съгласуваност между националните органи 
и участниците на пазара, както и за да се избегне разпокъсването на пазара.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тъй като показателите за 
устойчивост служат като стандартни 
отправни точки, спрямо които се 
измерват устойчивите инвестиции, 
крайните инвеститори следва да бъдат 
информирани чрез преддоговорни 
оповестявания относно 
целесъобразността на определения 
индекс, а именно привеждането на този 
индекс в съответствие с целта за 
устойчиви инвестиции. Участниците на 
финансовите пазари следва също да 
оповестяват причините за различните 
тегла и съставни елементи на 
определения индекс спрямо широкия 
пазарен индекс. С цел допълнително 
насърчаване на прозрачността, 
участниците на финансовите пазари 
следва също така да посочат къде може 
да се намери методологията, използвана 
за изчисляване на определения индекс и 
на широкия пазарен индекс, така че 
крайните инвеститори да разполагат с 
необходимата информация за това как 
са били избрани и претеглени базовите 
активи на индексите, кои активи са били 
изключени и по каква причина, как са 
били измерени свързаните с 
устойчивостта въздействия на базовите 
активи или кои източници на данни са 
били използвани. Такива оповестявания 
би следвало да позволят ефективно 

(6) Тъй като показателите за 
устойчивост служат като стандартни 
отправни точки, спрямо които се 
измерват устойчивите инвестиции, 
крайните инвеститори следва да бъдат 
информирани чрез преддоговорни 
оповестявания относно 
целесъобразността на определения 
индекс, а именно привеждането на този 
индекс в съответствие с целта за 
устойчиви инвестиции. Участниците на 
финансовите пазари следва също да 
оповестяват причините за различните 
тегла и съставни елементи на 
определения индекс спрямо широкия 
пазарен индекс. С цел допълнително 
насърчаване на прозрачността, 
участниците на финансовите пазари 
следва също така да посочат къде може 
да се намери методологията, използвана 
за изчисляване на определения индекс и 
на широкия пазарен индекс, така че 
крайните инвеститори да разполагат с 
необходимата информация за това как 
са били избрани и претеглени базовите 
активи на индексите, кои активи са били 
изключени и по каква причина, как са 
били измерени свързаните с 
устойчивостта въздействия на базовите 
активи или кои източници на данни са 
били използвани. Такива оповестявания 
въз основа на хармонизиран набор от 
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съпоставяне и да допринесат за 
правилното възприемане на 
инвестициите, които са благоприятни за 
устойчивото развитие. Когато не е бил 
определен индекс като референтен 
бенчмарк, участниците на финансовите 
пазари следва да обяснят как се постига 
целта за устойчиви инвестиции.

показатели би следвало да позволят 
ефективно съпоставяне и да допринесат 
за правилното възприемане на 
инвестициите, които са благоприятни за 
устойчивото развитие. Когато не е бил 
определен индекс като референтен 
бенчмарк, участниците на финансовите 
пазари следва да обяснят как се постига 
целта за устойчиви инвестиции.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Когато финансовият продукт 
или услуга се състои от облигации, 
договори за разлики, деривати или 
други инструменти на основата на 
стойността на базовите активи, е 
необходимо в оповестяването да се 
посочи ясно връзката между 
постигането на целите за 
устойчивост и стойността на 
активите.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се повиши прозрачността и 
да се информират крайните 
инвеститори, следва да се 
регламентира достъпът до информация 
за това как участниците на финансовите 
пазари и финансовите консултанти 
включват рисковете за устойчивостта 
съответно в процесите на вземане на 
инвестиционни решения и на 
предоставяне на съвети, като от тези 
субекти се изисква да поддържат тази 

(8) За да се повиши прозрачността и 
съпоставимостта и да се информират 
инвеститорите, следва да се 
регламентира достъпът до информация 
за това как се отчита въздействието 
върху устойчивостта и как 
участниците на финансовите пазари и 
финансовите консултанти включват 
рисковете за устойчивостта съответно в 
процесите на вземане на инвестиционни 
решения и на предоставяне на съвети, 
като от тези субекти се изисква да 
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информация на своите уебсайтове. поддържат тази информация на своите 
уебсайтове.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Съществуващите изисквания за 
оповестяване, съдържащи се в 
законодателството на Съюза, не 
предвиждат задължение за оповестяване 
на цялата информация, която е 
необходима за правилното информиране 
на крайните инвеститори относно 
свързаните с устойчивостта въздействия 
на техните инвестиции. Поради това е 
целесъобразно да се определят по-
конкретни изисквания за оповестяване 
по отношение на устойчивите 
инвестиции. Например, цялостното 
въздействие на финансовите продукти, 
свързано с устойчивостта, следва да се 
докладва редовно с помощта на 
показатели, подходящи за избраната цел 
за устойчиви инвестиции. Когато като 
референтен бенчмарк е определен 
подходящ индекс, тази информация 
следва също да се предостави по 
отношение както на определения 
индекс, така и на широкия пазарен 
индекс, за да е възможно съпоставяне. 
Следва да се оповести и информация за 
съставните елементи на определения 
индекс и широкия пазарен индекс, 
придружена от техните тежести, за да се 
предостави допълнителна информация 
за начина, по който се постигат целите 
за устойчиви инвестиции. Когато 
управителите на EuSEF предоставят 
информация относно положителното 
социално въздействие, към което е 
насочен даден фонд, относно 
постигнатите общи социални резултати 
и използваните методи в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 346/2013, те могат, 

(9) Съществуващите изисквания за 
оповестяване, съдържащи се в 
законодателството на Съюза, не 
предвиждат задължение за оповестяване 
на цялата информация, която е 
необходима за правилното информиране 
на крайните инвеститори относно 
свързаните с устойчивостта въздействия 
на техните инвестиции. Поради това е 
целесъобразно да се определят по-
конкретни изисквания за оповестяване 
по отношение на устойчивите 
инвестиции. Например, цялостното 
въздействие на финансовите продукти, 
свързано с устойчивостта, следва да се 
докладва редовно с помощта на 
хармонизиран набор от показатели, 
подходящи за избраната цел за 
устойчиви инвестиции. Когато като 
референтен бенчмарк е определен 
подходящ индекс, тази информация 
следва също да се предостави по 
отношение както на определения 
индекс, така и на широкия пазарен 
индекс, за да е възможно съпоставяне. 
Следва да се оповести и информация за 
съставните елементи на определения 
индекс и широкия пазарен индекс, 
придружена от техните тежести, за да се 
предостави допълнителна информация 
за начина, по който се постигат целите 
за устойчиви инвестиции. Когато 
управителите на EuSEF предоставят 
информация относно положителното 
социално въздействие, към което е 
насочен даден фонд, относно 
постигнатите общи социални резултати 
и използваните методи в съответствие с 
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когато е подходящо, да използват тази 
информация за целите на 
оповестяванията по настоящия 
регламент.

Регламент (ЕС) № 346/2013, те могат, 
когато е подходящо, да използват тази 
информация за целите на 
оповестяванията по настоящия 
регламент.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Директива 2013/34/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета40

налага задължения за прозрачност по 
отношение на социалните, екологичните 
и управленските аспекти при 
нефинансовите отчети. Формата и 
начинът на представяне, установени с 
тези директиви обаче, не са подходящи 
за пряко използване от страна на 
участниците на финансовите пазари и 
финансовите консултанти в 
отношенията им с крайните 
инвеститори. Когато е подходящо за 
целите на настоящия регламент,
участниците на финансовите пазари и
финансовите консултанти следва да 
имат възможност да използват 
информация от докладите за 
дейността или от нефинансовите 
отчети в съответствие с Директива 
2013/34/ЕС.

(10) Директива 2013/34/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета40

налага задължения за прозрачност по 
отношение на социалните, екологичните 
и управленските аспекти при 
нефинансовите отчети. Формата и 
начинът на представяне, установени с 
тези директиви обаче, не са подходящи 
за пряко използване от страна на 
участниците на финансовите пазари и 
финансовите консултанти в 
отношенията им с крайните 
инвеститори. За целите на настоящия 
регламент участниците на финансовите 
пазари, финансовите консултанти и 
дружествата, регистрирани на 
фондовата борса, следва да 
оповестяват информация относно 
въздействието и рисковете, свързани 
с екологичното, социалното и 
корпоративното управление, в 
годишните доклади за дейността и в
нефинансовите отчети в съответствие с 
Директива 2013/34/ЕС.

__________________ __________________

40 Директива 2013/34/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно годишните 
финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните доклади 
на някои видове предприятия и за 
изменение на Директива 2006/43/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 

40 Директива 2013/34/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно годишните 
финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните доклади 
на някои видове предприятия и за 
изменение на Директива 2006/43/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 
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83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 
29.6.2013 г., стр. 19).

83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 
29.6.2013 г., стр. 19).

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Европейският банков орган 
(ЕБО), Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП) (наричани заедно 
ЕНО), създадени с Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета41, Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета42 и Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета43, следва съответно да 
разработят, чрез Съвместния комитет, 
регулаторни технически стандарти, 
които допълнително уточняват 
подробностите във връзка с начина на 
представяне и съдържанието на 
информацията относно целите за 
устойчиви инвестиции, която следва 
да бъде оповестявана в преддоговорните 
документи, в периодичните доклади и 
на уебсайтовете на участниците на 
финансовите пазари в съответствие с 
членове 10—14 от Регламент 
№ 1093/2010, Регламент № 1094/2010 и 
Регламент (ЕС) № 1095/2010. Комисията 
следва да бъде оправомощена да приеме 
тези регулаторни технически стандарти.

(13) Европейският банков орган 
(ЕБО), Европейският орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и 
Европейският орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП) (наричани заедно 
ЕНО), създадени с Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета41, Регламент (ЕС) 
№ 1094/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета42 и Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета43, следва съответно да 
разработят, чрез Съвместния комитет, 
регулаторни технически стандарти, 
които допълнително уточняват 
подробностите във връзка с начина на 
представяне и съдържанието на 
информацията относно въздействието 
върху устойчивостта и рисковете за 
устойчивостта на инвестициите, 
която следва да бъде оповестявана в 
преддоговорните документи, в 
периодичните и годишните 
интегрирани доклади и на уебсайтовете 
на участниците на финансовите пазари в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент № 1093/2010, Регламент 
№ 1094/2010 и Регламент (ЕС) 
№ 1095/2010. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приеме тези 
регулаторни технически стандарти.

__________________ __________________

41 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 

41 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
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банков орган), за изменение на Решение 
№ 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 
2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 
15.12.2010 г., стр. 12).

банков орган), за изменение на Решение 
№ 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 
2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 
15.12.2010 г., стр. 12).

42 Регламент (ЕС) № 1094/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване), за изменение 
на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна 
на Решение 2009/79/ЕО на Комисията 
(ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

42 Регламент (ЕС) № 1094/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване), за изменение 
на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна 
на Решение 2009/79/ЕО на Комисията 
(ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

43 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за ценни книжа и пазари), за 
изменение на Решение № 716/2009/ЕО и 
за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на 
Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 84).

43 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски 
орган за ценни книжа и пазари), за 
изменение на Решение № 716/2009/ЕО и 
за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на 
Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 84).

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Правилата за оповестяване на 
информация, установени в 
настоящия регламент, допълват 
въвеждането на напълно всеобхватна, 
задължителна рамка за надлежна 
проверка за всички участници на 
пазара, както инвеститори, така и 
дружества, в които се инвестира, 
включваща елемент на задължение за 
полагане на грижи, която рамка да 
бъде въведена изцяло в рамките на 
преходен период и като се вземе 
предвид принципът на 
пропорционалност в съответствие с 
насоките на ОИСР относно 
надлежната проверка и въз основа на 
резолюцията на Европейския 
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парламент от 29 май 2018 г. относно 
устойчивите финанси, в която се 
призовава за задължителна рамка за 
надлежна проверка.

Обосновка

Укрепването на рамката за надлежна проверка по отношение на участниците на 
финансовите пазари помага на инвеститорите да избегнат възможните 
отрицателни въздействия на своите инвестиции върху обществото и околната среда, 
да избегнат финансови рискове и рискове за репутацията, да отговорят на 
очакванията на своите клиенти и бенефициери и да разглеждат рисковете извън 
чисто финансовото разбиране на своите инвеститорски задължения.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно засилване на 
защитата на крайните инвеститори
и подобряване на оповестяването пред 
тях, включително в случаите на 
трансгранични покупки за крайни 
инвеститори, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, а поради 
необходимостта от установяване на 
единни изисквания за оповестяване на 
равнището на Съюза могат да бъдат по-
добре постигнати на ниво ЕС, Съюзът 
може да приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, залегнал в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели,

(18) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно засилване на 
потока на информация към 
инвеститорите и подобряване на 
оповестяването пред тях, както и 
оказване на съдействие на 
участниците на финансовите пазари, 
финансовите консултанти и 
дружествата, регистрирани на 
фондовата борса, при включването на 
екологичните, социалните и 
управленските рискове в своите 
инвестиционни стратегии и в 
решенията на управителните съвети 
на дружествата, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, а поради 
необходимостта от установяване на 
единни изисквания за оповестяване на 
равнището на Съюза могат да бъдат по-
добре постигнати на ниво ЕС, Съюзът 
може да приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, залегнал в същия 
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член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели,

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) За да изпълнят задълженията 
за надлежна проверка относно 
въздействието върху устойчивостта 
и рисковете за устойчивостта, 
участниците на финансовите пазари 
се нуждаят от достоверно, 
съпоставимо и хармонизирано 
оповестяване на информация от 
дружествата, в които се инвестира. 
Поради това изискванията за 
оповестяване, посочени в настоящия 
регламент, следва да се прилагат по 
отношение на дружествата, 
регистрирани на фондовата борса, 
след преходен период от 18 месеца 
след влизане в сила на настоящия 
регламент. Следователно Комисията 
следва да проучи дали би било 
целесъобразно да предложи 
съответни изменения в Директива 
2013/34/EС.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
хармонизирани правила за прозрачност, 
които трябва да се прилагат от 
участниците на финансовите пазари, 
застрахователните посредници, които 
предоставят застрахователни съвети във 
връзка с ОЗИП, и инвестиционните 

С настоящия регламент се определят 
хармонизирани правила за прозрачност, 
които трябва да се прилагат от 
участниците на финансовите пазари, 
застрахователните посредници, които 
предоставят застрахователни съвети във 
връзка с ОЗИП, и инвестиционните 
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посредници, които предоставят 
инвестиционни съвети, по отношение на 
включването на рисковете за 
устойчивостта в процесите на вземане 
на инвестиционни решения или в 
процесите на предоставяне на съвети, 
както и правила за прозрачност по 
отношение на финансовите продукти, 
насочени към устойчиви инвестиции, 
включително намаляване на 
въглеродните емисии.

посредници, които предоставят 
инвестиционни съвети, както и от 
дружества, регистрирани на 
фондовата борса, по отношение на 
това как рисковете за устойчивостта и 
въздействието върху устойчивостта 
са включени в процесите на вземане на 
инвестиционни решения или в 
процесите на предоставяне на съвети, 
както и правила за прозрачност по 
отношение на въздействието върху 
устойчивостта и рисковете за 
устойчивостта на инвестиционните 
продукти, включително финансови 
продукти, когато тези рискове са 
съществени и това е подходящо.

Обосновка

В правния текст следва да се посочи ясно, че изискванията за прозрачност в 
регламента се прилагат по отношение на всички финансови продукти.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „дружество, регистрирано на 
фондовата борса“ означава 
предприятие, което попада в обхвата 
на Директива 2013/34/EС;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) общоевропейски продукт за 
пенсионно осигуряване съгласно 
предложеното в Регламент 
201X/XXX1a на Европейския 
парламент и на Съвета;
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__________________

1а Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
общоевропейски продукт за лично 
пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО), 
2017/0143 (COD).

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква о – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „устойчива инвестиция“ означава 
всяко от следните или комбинация от 
всяко от следните:

о) „устойчива инвестиция“ означава 
продукти, свързани със стратегии, 
които имат за цел постигането на 
екологично, социално и управленско 
въздействие, включително всяка
комбинация от посочените по-долу, 
доколкото целите на всяка една 
категория са в съответствие със и не 
вредят съществено на която и да е от 
целите на другите категории, 
посочени по-долу:

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква o – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвестиция в икономическа 
дейност, която допринася за постигане 
на екологична цел, включително 
екологично устойчива инвестиция 
съгласно определението в член 2 от 
[СП: моля, въведете позоваване на 
Регламента за създаването на рамка за 
подпомагане на устойчивите 
инвестиции];

i) инвестиция в икономическа 
дейност, която допринася за постигане 
на екологична цел, включително 
екологично устойчива инвестиция 
съгласно определението в член 2 от 
[СП: моля, въведете позоваване на 
Регламента за създаването на рамка за 
подпомагане на устойчивите 
инвестиции] и въз основа на 
ключовите показатели за ефикасност 
на ресурсите, като например 
използването на енергия, 
използването на възобновяема 
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енергия, използването на суровини, 
генерирането на отпадъци, емисии, 
емисии на CO2, използването на вода, 
земеползването и въздействието 
върху биологичното разнообразие;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква o – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) инвестиция в дружества, които 
следват добри управленски практики, и 
по-специално дружества със стабилни 
управленски структури, 
взаимоотношения със служителите, 
възнаграждение на съответния персонал 
и спазване на данъчното 
законодателство;

iii) инвестиция в дружества, които 
следват добри управленски практики, и 
по-специално дружества със стабилни 
управленски структури и структури за 
надлежна проверка, взаимоотношения 
със служителите, възнаграждение на 
съответния персонал и спазване на 
данъчното законодателство;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква т а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) „рискове за устойчивостта“ 
означава финансови или нефинансови 
рискове, които са съществени или е 
вероятно да се реализират в 
дългосрочен план, свързани с 
екологични, социални и управленски 
фактори, ако това е приложимо за 
конкретен инвестиционен подход;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност на политиките във връзка с Прозрачност на политиките във връзка с 
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риска за устойчивостта риска за устойчивостта и 
въздействието върху устойчивостта

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участниците на финансовите 
пазари публикуват на уебсайтовете си
писмени политики за включването на 
рисковете за устойчивостта в процеса на 
вземане на инвестиционни решения.

1. Участниците на финансовите 
пазари разполагат с въведени писмени 
политики за включването на рисковете 
за устойчивостта и въздействието 
върху устойчивостта в процеса на 
вземане на инвестиционни решения, 
като например в областта на 
управлението, разпределянето на 
активи, инвестиционната 
стратегия, управлението на риска, 
упражняването на правото на глас на 
акционерите и поемането на 
ангажимент от дружеството, и 
публикуват писмено обобщение на 
тези политики на своите уебсайтове.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Застрахователните посредници, 
които предоставят застрахователни 
съвети във връзка с ОЗИП, и 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни съвети, 
публикуват на уебсайтовете си
писмени политики за включването на 
рисковете за устойчивостта в процеса на 
предоставяне на инвестиционни или 
застрахователни съвети.

2. Застрахователните посредници, 
които предоставят застрахователни 
съвети във връзка с ОЗИП, и 
инвестиционните посредници, които 
предоставят инвестиционни съвети, 
разполагат с въведени писмени 
политики за включването на рисковете 
за устойчивостта и въздействието 
върху устойчивостта в процеса на 
предоставяне на инвестиционни или 
застрахователни съвети, като например 
в областта на управлението, 
разпределянето на активи, 
инвестиционната стратегия, 
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управлението на риска, 
упражняването на правото на глас на 
акционерите и поемането на 
ангажимент от дружеството, и 
публикуват писмено обобщение на 
тези политики на своите уебсайтове.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Участниците на финансовите 
пазари и застрахователните 
посредници разполагат с процеси за 
надлежна проверка, които 
гарантират че установяването и 
управлението на рисковете за 
устойчивостта са включени в 
достатъчна степен в процеса на 
вземане на инвестиционни решения, 
като изискват от инвеститорите да 
установяват, предотвратяват, 
намаляват и отговарят за
факторите от екологичен, социален 
или управленски характер като 
вземат предвид Насоките от 2017 г. 
на ОИСР, озаглавени „Отговорно 
бизнес поведение за институционални 
инвеститори: ключови съображения 
за надлежна проверка съгласно 
Насоките на ОИСР за 
мултинационалните предприятия“, и 
публикуват тези процеси в писмен вид 
на своите уебсайтове.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Посочените в параграфи 1 и 2 
писмени политики обхващат, наред с 
другото:

a) интегриране на рисковете, 
свързани с последиците от 
изменението на климата, 
включително както остри, така и 
хронични рискове за инвестициите;

б) интегриране на рисковете и 
възможностите, свързани с прехода 
към нисковъглеродна икономика, 
включително регулаторните 
ограничения върху емисиите на 
парникови газове, ценообразуването за 
въглеродните емисии, съдебните 
рискове, рисковете за репутацията, 
технологичните и пазарните рискове.

Обосновка

Европейският съвет за системен риск, Централната банка на Нидерландия, 
Централната банка на Англия и много други финансови институции и консултативни 
органи признават системния риск от изменението на климата за финансовата 
система и икономиката. Поради това включените рискове за устойчивостта трябва 
да обхващат ясно и рисковете, породени от изменението на климата.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Посочените в параграфи 1 и 2 
писмени политики включват, наред с 
другото, информация относно 
процеса на идентифициране на 
рисковете за устойчивостта, 
използваната методология и 
показатели за оценка на рисковете за 
устойчивостта, надзора на съвета 
относно идентифицирането и 
управлението на рисковете за 
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устойчивостта и преглед на 
установените от организацията 
рискове за устойчивостта.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. До 30 юни 2019 г. Комисията 
приема делегирани актове в 
съответствие с член […] за 
допълнение на настоящия регламент 
с по-подробни разяснения относно 
изискванията за писмените 
политики и процесите за надлежна 
проверка, с цел оценка на тяхното 
изпълнение.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност във връзка с включването 
на риска за устойчивостта

Прозрачност във връзка с включването 
на риска за устойчивостта и 
въздействието върху устойчивостта

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) процедурите и условията, 
прилагани за включване на рисковете за 
устойчивостта в инвестиционните 
решения;

a) процедурите и условията за 
надлежна проверка, прилагани за 
включване на рисковете за 
устойчивостта, включително, наред с 
другото, на рисковете, свързани с 
последиците от изменението на 
климата, и рисковете и 
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възможностите, свързани с прехода 
към нисковъглеродна икономика, в 
инвестиционните решения;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) степента, в която се очаква 
рисковете за устойчивостта да окажат 
въздействие върху възвръщаемостта на 
предлаганите финансови продукти;

б) степента, в която се очаква 
рисковете за устойчивостта, 
включително, наред с другото, 
рисковете, свързани с последиците от 
изменението на климата, и рисковете 
и възможностите, свързани с прехода 
към нисковъглеродна икономика, да 
окажат релевантно въздействие върху 
въпроси от екологичен, социален и 
управленски характер и върху 
възвръщаемостта на предлаганите 
финансови продукти;

Обосновка

Европейският съвет за системен риск, Централната банка на Нидерландия, 
Централната банка на Англия и много други финансови институции и консултативни 
органи признават системния риск от изменението на климата за финансовата 
система и икономиката. Поради това включените рискове за устойчивостта трябва 
да обхващат ясно и рисковете, породени от изменението на климата.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) сценариите и очакваните 
разходи, свързани с ценообразуването 
на въглеродните емисии, от 
търговията с емисии, данъчното 
облагане или другите съответни 
регулаторни изисквания, които са 
били взети предвид при оценката на 
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рисковете за устойчивостта;

Обосновка

Ценообразуването на въглеродните емисии, например чрез системата на ЕС за 
търговия с емисии или националната система на Китай за търговия с емисии, е ясно 
определен разход. Инвеститорите, кредиторите, застрахователните агенти и 
другите заинтересовани страни често нямат ясна информация относно възможните 
разходи за въглеродни емисии, свързани с инвестициите. Тъй като степента и 
равнището на ценообразуването за въглеродните емисии може да се промени 
съществено поради прехода към нисковъглеродна икономика, за намаляване на 
системните рискове би било от полза да се въведе по-голяма прозрачност относно 
разходите за въглеродни емисии.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) резултатите от теста за 
устойчивост във връзка с климата, 
като се използва анализът на 
сценариите за оценяване на редица 
възможни бъдещи развития, 
включително следните сценарии:

i) сценарий „бърза 
декарбонизация“ с 15-годишен 
световен преход във всички 
икономически сектори към нетни 
нулеви емисии на парникови газове;

ii) сценарий „неконтролирано 
затопляне“ с последиците от 
повишаване на температурата в 
световен мащаб с 4° C спрямо 
равнищата от прединдустриалния 
период;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) по отношение на правото на 
глас на акционерите с оглед на 
устойчивите инвестиции и 
намаляване на рисковете за 
устойчивостта, инструкциите за 
гласуване и мотивите за гласуване 
„против“ управлението, „въздържал 
се“ и спорните гласове.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) процедурите и условията, 
прилагани за включването на рисковете 
за устойчивостта в инвестиционните 
или застрахователните съвети;

a) процедурите и условията, 
прилагани за интегрирането на 
рисковете за устойчивостта, 
включително, наред с другото, на 
рисковете, свързани с последиците от 
изменението на климата, и рисковете 
и възможностите, свързани с прехода 
към нисковъглеродна икономика, в 
инвестиционните или застрахователните 
съвети;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) степента, в която се очаква 
рисковете за устойчивостта да окажат 
въздействие върху възвръщаемостта на 
финансовите продукти, за които се 
отнасят съветите;

б) степента, в която се очаква 
рисковете за устойчивостта, 
включително, наред с другото, 
рисковете, свързани с последиците от 
изменението на климата, и рисковете 
и възможностите, свързани с прехода 
към нисковъглеродна икономика, да 
окажат релевантно въздействие върху 
въпроси от екологичен, социален и 
управленски характер и върху 
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възвръщаемостта на финансовите 
продукти, за които се отнасят съветите;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) сценариите и очакваните 
разходи, свързани с ценообразуването 
на въглеродните емисии, от 
търговията с емисии, данъчното 
облагане или другите съответни 
регулаторни изисквания, които са 
били взети предвид при 
количествената оценка на рисковете 
за устойчивостта;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) резултатите от теста за 
устойчивост във връзка с климата, 
като се използва анализът на 
сценариите за оценяване на редица 
възможни бъдещи развития, 
включително следните сценарии:

i) сценарий „бърза 
декарбонизация“ с 15-годишен 
световен преход във всички 
икономически сектори към нетни 
нулеви емисии на парникови газове;

ii) сценарий „неконтролирано 
затопляне“ с последиците от 
повишаване на температурата в 
световен мащаб с 4° C спрямо 
равнищата от прединдустриалния 
период;
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) за дружествата, регистрирани 
на фондовата борса, в съответствие с 
Директива 2013/34/ЕС. 

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Посочените в параграфи 1 и 2 
оповестявания съдържат цялата 
информация, която би била от 
съществено значение за вземането на 
инвестиционно решение от даден 
инвеститор. Тази информация се 
представя честно, не е подвеждаща 
или заблуждаваща и е без съществени 
пропуски.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност във връзка с устойчивите 
инвестиции при оповестяванията преди 
сключването на договора

Прозрачност във връзка с 
въздействието върху устойчивостта 
и рисковете за устойчивостта на 
инвестициите при оповестяванията 
преди сключването на договора

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация за методологиите, 
използвани за оценяване, измерване и 
наблюдение на въздействието на 
устойчивите инвестиции, избрани за 
финансовия продукт, включително 
източниците на данни, критериите за 
скрининг за базовите активи и 
съответните показатели за устойчивост, 
използвани за измерване на цялостното 
въздействие на финансовия продукт 
върху устойчивостта;

б) информация за методологиите, 
използвани за оценяване, измерване и 
наблюдение на въздействието върху 
устойчивостта на инвестициите, 
избрани за финансовия продукт, 
включително източниците на данни, 
критериите за скрининг за базовите 
активи и съответните показатели за 
устойчивост, използвани за измерване 
на цялостното въздействие на 
финансовия продукт върху 
устойчивостта;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, която трябва да бъде 
оповестена съгласно първата алинея, се 
публикува по ясен начин и на видно 
място в уебсайта.

Информацията, която трябва да бъде 
оповестена съгласно първата алинея, се 
публикува по ясен начин и на видно 
място в уебсайта по начин, който е 
разбираем за различните 
заинтересовани страни, включително 
за неспециализираната аудитория с 
различни нива на финансова 
грамотност.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участниците на финансовите 
пазари, които предлагат финансов 
продукт, посочен в член 5, параграфи 1, 
2 и 3, включват в периодичните си 
доклади описание на следното:

1. Участниците на финансовите 
пазари, които предлагат финансов 
продукт, посочен в член 5, параграфи 1, 
2 и 3, включват в периодичните си 
одитирани интегрирани доклади, 
изготвяни най-малко веднъж 
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годишно, описание на следното:

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) цялостното свързано с 
устойчивостта въздействие на 
финансовия продукт с помощта на 
подходящи показатели за устойчивост;

a) цялостното свързано с 
устойчивостта въздействие на 
финансовия продукт с помощта на 
хармонизирани и съпоставими
показатели за устойчивост;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дружества, регистрирани на 
фондовата борса, включват описание 
на това как въздействието върху 
устойчивостта и рисковете за 
устойчивостта са включени в 
процесите на управление и 
инвестиционната стратегия в 
годишните финансови отчети и 
консолидираните финансови отчети, 
посочени в Директива 2013/34/EС.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) за дружествата, регистрирани 
на фондовата борса, в съответствие с 
периодичните отчети, посочени в 
Директива 2013/34/ЕС.
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оценява прилагането на 
настоящия регламент до [СП: моля, 
посочете дата, която е 60 месеца след 
датата на влизане в сила].

Комисията оценява прилагането на 
настоящия регламент до [СП: моля, 
посочете дата, която е 24 месеца след 
датата на влизане в сила].

Обосновка

Предвид новостта на тази политика и бързото развитие в областта на устойчивите 
финанси е по-подходящо извършването на оценка след 24 месеца.
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