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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Hospodářský a 
měnový výbor jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o zveřejňování informací ohledně 
udržitelných investic a rizik týkajících se 
udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 
2016/2341

o zveřejňování informací o dopadu a 
rizicích investic s ohledem na udržitelnost
a o změně směrnice (EU) 2016/2341

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Společným cílem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES32, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/138/ES33, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU34, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/65/EU35, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/9736, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/234137, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 345/201338 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 346/201339 je 
usnadnit subjektům kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP), správcům alternativních 
investičních fondů, pojišťovnám, 

(2) Společným cílem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES32, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/138/ES33, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU34, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/65/EU35, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/9736, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/234137, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 345/201338 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 346/201339 je 
usnadnit subjektům kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP), správcům alternativních 
investičních fondů, pojišťovnám, 
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investičním podnikům, pojišťovacím 
zprostředkovatelům, institucím 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 
(IZPP), správcům kvalifikovaných fondů 
rizikového kapitálu (správci EuVECA) a 
správcům kvalifikovaných fondů 
sociálního podnikání (správci EuSEF) 
přístup k činnostem a jejich výkon. 
Uvedené směrnice a nařízení zajišťují 
jednotnější ochranu koncových investorů, 
umožňují jim požívat výhod široké řady 
finančních produktů a služeb a zároveň 
poskytují pravidla, která investorům 
umožňují činit informovanější investiční 
rozhodnutí. I když už se těchto cílů ve 
značné míře dosáhlo, požadavky na 
zveřejňovaní informací koncovým 
investorům, které se týkají začleňování 
rizik týkajících se udržitelnosti a cílů 
udržitelných investic do investičních 
rozhodnutí ze strany správcovských 
společností SKIPCP, správců 
alternativních investičních fondů, 
pojišťoven, investičních podniků 
poskytujících správu portfolia, IZPP, 
poskytovatelů penzijního pojištění, správců 
EuVECA a správců EuSEF (účastníci 
finančního trhu), a zveřejňovaní informací 
o začleňování rizik týkajících se
udržitelnosti do poradenských procesů 
pojišťovacími zprostředkovateli, kteří 
poskytují pojišťovací poradenství, pokud 
jde o pojistné produkty s investiční 
složkou, a investičními podniky, jež 
poskytují investiční poradenství (finanční 
poradci), koncovým investorům jsou 
nedostatečně propracovány, neboť 
zveřejňovaní těchto informací ještě 
nepodléhá harmonizovaným požadavkům.

investičním podnikům, pojišťovacím 
zprostředkovatelům, institucím 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 
(IZPP), správcům kvalifikovaných fondů 
rizikového kapitálu (správci EuVECA) a 
správcům kvalifikovaných fondů 
sociálního podnikání (správci EuSEF) 
přístup k činnostem a jejich výkon. 
Uvedené směrnice a nařízení zajišťují 
jednotnější ochranu koncových investorů, 
umožňují jim požívat výhod široké řady 
finančních produktů a služeb a zároveň 
poskytují pravidla, která investorům 
umožňují činit informovanější investiční 
rozhodnutí. I když už se těchto cílů ve 
značné míře dosáhlo, požadavky na 
zveřejňovaní informací o dopadu na 
udržitelnost, které se týkají začleňování 
rizik týkajících se udržitelnosti a cílů 
udržitelných investic do investičních 
rozhodnutí ze strany správcovských 
společností SKIPCP, správců 
alternativních investičních fondů, 
pojišťoven, investičních podniků 
poskytujících správu portfolia, IZPP, 
poskytovatelů penzijního pojištění, správců 
EuVECA a správců EuSEF (účastníci 
finančního trhu), a zveřejňovaní informací 
o začleňování rizik týkajících se 
udržitelnosti do poradenských procesů 
pojišťovacími zprostředkovateli, kteří 
poskytují pojišťovací poradenství, pokud 
jde o pojistné produkty s investiční 
složkou, a investičními podniky, jež 
poskytují investiční poradenství (finanční 
poradci), koncovým investorům jsou 
nedostatečně propracovány, neboť 
zveřejňovaní těchto informací ještě 
nepodléhá harmonizovaným ukazatelům a 
požadavkům. Mají-li účastníci finančního 
trhu plnit své povinnosti náležité péče 
týkající se dopadu a rizik s ohledem na 
udržitelnost, potřebují sami, aby 
společnosti, do nichž se investovalo, 
zveřejňovaly spolehlivé, srovnatelné a 
harmonizované informace. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2013/34/EU39a stanoví povinnosti týkající 
se požadavků společností na účetnictví a 
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předkládání zpráv. Tato směrnice by tedy 
měla být aktualizována tak, aby 
zahrnovala integrované, auditované 
podávání zpráv o dopadu a rizicích s 
ohledem na udržitelnost s cílem reagovat 
na stále silnější potřebu začlenit otázky 
udržitelnosti do strategie a řízení rizik 
společností.

__________________ __________________

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 
17.11.2009, s. 32).

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 
o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 
17.11.2009, s. 32).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 
o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) 
(Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

33 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 
2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) 
(Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o 
správcích alternativních investičních fondů 
(Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

34 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o 
správcích alternativních investičních fondů 
(Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 
o trzích finančních nástrojů a o změně 
směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. 
věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).“;

35 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 
o trzích finančních nástrojů a o změně 
směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. 
věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).“;

36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 
o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 
2.2.2016, s. 19).

36 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/97 ze 
dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění 
(Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 
o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad 
nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).

37 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 
2016 o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 
(IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 
354, 23.12.2016, s. 37).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 
o evropských fondech rizikového kapitálu 
(Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 
o evropských fondech rizikového kapitálu 
(Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o 
evropských fondech sociálního podnikání 
(Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

(EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o 
evropských fondech sociálního podnikání 
(Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

39a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 
o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách a 
souvisejících zprávách některých forem 
podniků, o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/43/ES a o 
zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 
19).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Při neexistenci harmonizovaných 
pravidel Unie pro zveřejňování informací 
souvisejících s udržitelností koncovým 
investorům je pravděpodobné, že i nadále 
budou přijímána rozdílná opatření na 
vnitrostátní úrovni a mohou přetrvat 
rozdílné přístupy v různých odvětvích 
finančních služeb. Tato rozdílná opatření a 
rozdílné přístupy by neustále významně 
narušovaly hospodářskou soutěž v 
důsledku značných rozdílů v normách pro 
zveřejnění informací. Kromě toho paralelní 
rozvoj tržních postupů založených na 
komerčně zaměřených prioritách, které 
vedou k různým výsledkům, v současnosti 
způsobuje další roztříštěnost trhu a v 
budoucnu by mohl ještě více zhoršit 
fungování vnitřního trhu. Rozdílné normy 
pro zveřejňování informací a tržní postupy 
velmi ztěžují srovnávání různých 
finančních produktů a služeb a vytvářejí 
nerovné podmínky mezi těmito produkty a 
službami a distribučními řetězci a vytvářejí 
další překážky vnitřního trhu. Tyto rozdíly 
mohou být rovněž matoucí pro koncové 
investory a mohou narušit jejich investiční 

(3) Při neexistenci harmonizovaných 
pravidel Unie pro zveřejňování informací 
souvisejících s udržitelností ze strany 
emitentů a investorů je pravděpodobné, že 
i nadále budou přijímána rozdílná opatření 
na vnitrostátní úrovni a mohou přetrvat 
rozdílné přístupy v různých odvětvích 
finančních služeb. Tato rozdílná opatření a 
rozdílné přístupy by neustále významně 
narušovaly hospodářskou soutěž v 
důsledku značných rozdílů v normách pro 
zveřejnění informací. Kromě toho paralelní 
rozvoj tržních postupů založených na 
komerčně zaměřených prioritách, které 
vedou k různým výsledkům, v současnosti 
způsobuje další roztříštěnost trhu a v 
budoucnu by mohl ještě více zhoršit 
fungování vnitřního trhu. Rozdílné normy 
pro zveřejňování informací a tržní postupy 
a neexistence harmonizovaného souboru 
ukazatelů velmi ztěžují srovnávání 
různých finančních produktů a služeb a 
vytvářejí nerovné podmínky mezi těmito 
produkty a službami a distribučními řetězci 
a vytvářejí další překážky vnitřního trhu. 
Tyto rozdíly mohou být rovněž matoucí 
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rozhodnutí. Členské státy pro zajištění 
souladu s Pařížskou dohodou 
pravděpodobně přijmou rozdílná 
vnitrostátní opatření, jež by mohla vytvořit 
překážky pro hladké fungování vnitřního 
trhu a poškodit účastníky finančního trhu a 
finanční poradce. Neexistence 
harmonizovaných pravidel pro 
transparentnost mimoto koncovým
investorům ztěžuje účinné srovnávání 
různých finančních produktů a služeb v 
různých státech, pokud jde o jejich 
environmentální a sociální rizika a rizika 
týkající se správy a řízení a cíle 
udržitelných investic. Pro fungování 
vnitřního trhu je tudíž nutné řešit stávající 
překážky a předejít pravděpodobným 
překážkám v budoucnosti.

pro koncové investory a mohou narušit 
jejich investiční rozhodnutí. Členské státy 
pro zajištění souladu s Pařížskou dohodou 
pravděpodobně přijmou rozdílná 
vnitrostátní opatření, jež by mohla vytvořit 
překážky pro hladké fungování vnitřního 
trhu a poškodit účastníky finančního trhu a 
finanční poradce. Neexistence 
harmonizovaných pravidel a ukazatelů pro 
transparentnost mimoto investorům ztěžuje 
účinné srovnávání podkladových 
společností, do nichž je investováno, a 
různých finančních produktů a služeb v 
různých státech, pokud jde o jejich 
environmentální a sociální rizika a dopad a 
o rizika a dopad týkající se správy a řízení 
a cíle udržitelných investic. Pro fungování 
vnitřního trhu je tudíž nutné řešit stávající 
překážky a předejít pravděpodobným 
překážkám v budoucnosti.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování tohoto nařízení a aby účastníci 
finančního trhu jasně a konzistentně 
uplatňovali povinnosti zveřejňovat 
informace stanovené tímto nařízením, je
nutné stanovit harmonizovanou definici 
„udržitelných investic“.

(4) Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování tohoto nařízení a aby účastníci 
finančního trhu jasně a konzistentně 
uplatňovali povinnosti zveřejňovat 
informace stanovené tímto nařízením, je 
nutné stanovit harmonizovanou definici 
„udržitelných investic“ a „rizik týkajících 
se udržitelnosti“ založených na 
harmonizovaném souboru ukazatelů.
Definice by se měla soustředit na 
podstatná rizika a být orientovaná do 
budoucna tak, aby řádně zohledňovala i
nově se objevující rizika.

Odůvodnění

Jasné definice a harmonizované ukazatele jsou nezbytné k zajištění právní jistoty, minimální 
úrovně soudržnosti mezi vnitrostátními orgány a účastníky trhu a k zamezení roztříštěnosti 
trhu.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Jelikož referenční hodnoty týkající 
se udržitelnosti slouží jako referenční 
údaje, vůči nimž se měří udržitelné 
investice, koncoví investoři by měli být v 
rámci zveřejnění informací před uzavřením 
smlouvy informováni o vhodnosti 
určeného indexu, zejména o souladu 
daného indexu s cílem udržitelných 
investic. Účastníci finančního trhu by 
rovněž měli zveřejnit důvody pro rozdílné 
váhy a složky určeného indexu v porovnání 
se širokým tržním indexem. Pro další 
posílení transparentnosti by účastníci 
finančního trhu měli rovněž uvést, kde lze 
nalézt metodiku použitou pro výpočet 
určeného indexu a širokého tržního indexu, 
aby měli koncoví investoři potřebné 
informace o tom, jak byla podkladová 
aktiva indexů vybrána a zvážena, která 
aktiva byla vyloučena a z jakého důvodu, 
jak byly změřeny dopady podkladových 
aktiv na udržitelnost nebo jaké zdroje 
údajů byly použity. Tyto poskytnuté 
informace by měly umožnit účinné 
srovnání a přispět k rozvoji správného 
vnímání investic orientovaných na 
udržitelnost. Nebyl-li žádný index jako 
referenční hodnota určen, měli by účastníci 
finančního trhu vysvětlit, jak je 
dosahováno cíle udržitelných investic.

(6) Jelikož referenční hodnoty týkající 
se udržitelnosti slouží jako referenční 
údaje, vůči nimž se měří udržitelné 
investice, koncoví investoři by měli být v 
rámci zveřejnění informací před uzavřením 
smlouvy informováni o vhodnosti 
určeného indexu, zejména o souladu 
daného indexu s cílem udržitelných 
investic. Účastníci finančního trhu by 
rovněž měli zveřejnit důvody pro rozdílné 
váhy a složky určeného indexu v porovnání 
se širokým tržním indexem. Pro další 
posílení transparentnosti by účastníci 
finančního trhu měli rovněž uvést, kde lze 
nalézt metodiku použitou pro výpočet 
určeného indexu a širokého tržního indexu, 
aby měli koncoví investoři potřebné 
informace o tom, jak byla podkladová 
aktiva indexů vybrána a zvážena, která 
aktiva byla vyloučena a z jakého důvodu, 
jak byly změřeny dopady podkladových 
aktiv na udržitelnost nebo jaké zdroje 
údajů byly použity. Tyto poskytnuté 
informace založené na harmonizovaném 
souboru ukazatelů by měly umožnit 
účinné srovnání a přispět k rozvoji 
správného vnímání investic orientovaných 
na udržitelnost. Nebyl-li žádný index jako 
referenční hodnota určen, měli by účastníci 
finančního trhu vysvětlit, jak je 
dosahováno cíle udržitelných investic.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Pokud jsou finanční produkt nebo 
služba tvořeny dluhopisy, rozdílovými 
smlouvami, deriváty nebo jinými nástroji 
založenými na hodnotě podkladových 
aktiv, je nutné, aby zpráva jasně uváděla 
souvislost mezi dosažením cílů 
udržitelnosti a hodnotou aktiv.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S cílem zvýšit transparentnost a 
informovat koncové investory by přístup k 
informacím o tom, jak účastníci finančního 
trhu začleňují rizika týkající se 
udržitelnosti do procesu investičního 
rozhodování a finanční poradci do 
poradenských procesů, měl být upraven 
tak, že by tyto subjekty měly povinnost 
uchovávat uvedené informace na svých 
webových stránkách.

(8) S cílem zvýšit transparentnost a 
srovnatelnost a informovat investory by 
přístup k informacím o tom, jak je 
zohledněn dopad na udržitelnost a jak 
účastníci finančního trhu začleňují rizika 
týkající se udržitelnosti do procesu 
investičního rozhodování a finanční 
poradci do poradenských procesů, měl být 
upraven tak, že by tyto subjekty měly 
povinnost uchovávat uvedené informace na 
svých webových stránkách.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Stávající požadavky na zveřejnění 
informací stanovené právními předpisy 
Unie nestanoví, že by veškeré informace 
nutné pro řádné informování koncových 
investorů o dopadu jejich investic na 
udržitelnost, musely být zveřejňovány. Je 
tudíž vhodné stanovit konkrétnější 
požadavky na zveřejnění informací s 
ohledem na udržitelné investice. Například 
celkový dopad finančních produktů na 

(9) Stávající požadavky na zveřejnění 
informací stanovené právními předpisy 
Unie nestanoví, že by veškeré informace 
nutné pro řádné informování koncových 
investorů o dopadu jejich investic na 
udržitelnost, musely být zveřejňovány. Je 
tudíž vhodné stanovit konkrétnější 
požadavky na zveřejnění informací s 
ohledem na udržitelné investice. Například 
celkový dopad finančních produktů na 
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udržitelnost by měl být pravidelně 
oznamován prostřednictvím ukazatelů, jež 
jsou relevantní pro zvolený cíl udržitelné 
investice. Pokud byl jako referenční 
hodnota určen vhodný index, měla by tato 
informace být rovněž poskytnuta pro 
určený index a široký tržní index, aby bylo 
možné srovnání. Informace o složkách 
určeného indexu a širokého tržního indexu 
spolu s jejich váhami by rovněž měly být 
zveřejněny s cílem poskytnout další 
informace o tom, jak jsou dosaženy cíle 
udržitelných investic. Pokud správci 
EuSEF zveřejňují informace o pozitivním 
sociálním dopadu, na nějž se zaměřuje 
daný fond, celkovém dosaženém sociálním 
výsledku a souvisejících metodách 
použitých v souladu s nařízením (EU) č. 
346/2013, mohou v příslušných případech 
tyto informace použít pro účely zveřejnění 
informací podle tohoto nařízení.

udržitelnost by měl být pravidelně 
oznamován prostřednictvím 
harmonizovaného souboru ukazatelů, jež 
jsou relevantní pro zvolený cíl udržitelné 
investice. Pokud byl jako referenční 
hodnota určen vhodný index, měla by tato 
informace být rovněž poskytnuta pro 
určený index a široký tržní index, aby bylo 
možné srovnání. Informace o složkách 
určeného indexu a širokého tržního indexu 
spolu s jejich váhami by rovněž měly být 
zveřejněny s cílem poskytnout další 
informace o tom, jak jsou dosaženy cíle 
udržitelných investic. Pokud správci 
EuSEF zveřejňují informace o pozitivním 
sociálním dopadu, na nějž se zaměřuje 
daný fond, celkovém dosaženém sociálním 
výsledku a souvisejících metodách 
použitých v souladu s nařízením (EU) č. 
346/2013, mohou v příslušných případech 
tyto informace použít pro účely zveřejnění 
informací podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/34/EU40 ukládá povinnost 
transparentnosti, pokud jde o sociální a 
environmentální aspekty a aspekty týkající 
se správy a řízení podniků v nefinančních 
výkazech. Požadovaná forma a prezentace 
stanovená těmito směrnicemi však není 
vhodná pro přímé použití účastníky
finančního trhu a finančními poradci při 
jednání s koncovými investory. Účastníci 
finančního trhu a finanční poradci by v 
příslušných případech pro účely tohoto 
nařízení měli mít možnost použít 
informace ve zprávách vedení podniku a 
přehledech nefinančních informací v 
souladu se směrnicí 2013/34/EU.

(10) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/34/EU40 ukládá povinnost 
transparentnosti, pokud jde o sociální a 
environmentální aspekty a aspekty týkající 
se správy a řízení podniků v nefinančních 
výkazech. Požadovaná forma a prezentace 
stanovená těmito směrnicemi však není 
vhodná pro přímé použití účastníky 
finančního trhu a finančními poradci při 
jednání s koncovými investory. Účastníci 
finančního trhu, finanční poradci a 
kótované společnosti by pro účely tohoto 
nařízení měli zveřejnit informace o 
environmentálním a sociálním dopadu a 
rizicích a o dopadu a rizicích týkajících se 
správy a řízení společnosti ve výročních
zprávách vedení podniku a přehledech 
nefinančních informací v souladu se 
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směrnicí 2013/34/EU.

__________________ __________________

40 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 
o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách a 
souvisejících zprávách některých forem 
podniků, o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení 
směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 
(Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

40 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 
o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách a 
souvisejících zprávách některých forem 
podniků, o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení 
směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 
(Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) (společně známé 
jako „evropské orgány dohledu“) zřízené 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1093/201041, nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1094/201042 a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1095/201043 by 
měly prostřednictvím společného výboru 
vypracovat regulační technické normy, 
které dále upřesňují podrobnosti týkající se 
struktury a obsahu informací o cílech 
udržitelných investic, jež mají být 
zveřejněny v dokumentech před uzavřením 
smlouvy, v pravidelných zprávách a na 
webových stránkách účastníků finančního 
trhu v souladu s články 10 až 14 nařízení č. 
1093/2010, nařízení č. 1094/2010 a 
nařízení (EU) č. 1095/2010. Komise by 
měla být zmocněna k přijímání těchto 
regulačních technických norem.

(13) Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) (společně známé 
jako „evropské orgány dohledu“) zřízené 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1093/201041, nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1094/201042 a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1095/201043 by 
měly prostřednictvím společného výboru 
vypracovat regulační technické normy, 
které dále upřesňují podrobnosti týkající se 
struktury a obsahu informací o dopadu a 
rizicích investic s ohledem na udržitelnost, 
jež mají být zveřejněny v dokumentech 
před uzavřením smlouvy, v pravidelných a 
výročních integrovaných zprávách a na 
webových stránkách účastníků finančního 
trhu v souladu s články 10 až 14 nařízení č. 
1093/2010, nařízení č. 1094/2010 a 
nařízení (EU) č. 1095/2010. Komise by 
měla být zmocněna k přijímání těchto 
regulačních technických norem.

__________________ __________________

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro bankovnictví), o 
změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o 
zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES 
(Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro bankovnictví), o 
změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o 
zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES 
(Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně 
rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 
rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. 
L 331, 15.12.2010, s. 48).

42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně 
rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 
rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. 
L 331, 15.12.2010, s. 48).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1095/2010 ze dne 
24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí 
č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 
Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 
15.12.2010, s. 84).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1095/2010 ze dne 
24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí 
č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 
Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331,
15.12.2010, s. 84).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Pravidla pro zveřejňování 
informací stanovená v tomto nařízení 
doplňují zavedení úplného zastřešujícího 
a povinného rámce náležité péče pro 
všechny účastníky trhu, jak investorských 
společností, tak společností, do nichž se 
investovalo, včetně složky povinnosti 
řádné péče, jež má být postupně zavedena
během přechodného období 
s přihlédnutím k zásadě proporcionality, v 
souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči a na základě usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 29. května 2018 o 
udržitelných financích, které požaduje 
povinný rámec náležité péče.
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Odůvodnění

Posílení rámce náležité péče pro účastníky finančního trhu pomáhá investorům vyhnout se 
možným negativním dopadům svých investic na společnost a životní prostředí, vyhnout se 
finančním rizikům a riziku ztráty dobré pověsti, reagovat na očekávání svých klientů 
a příjemců a zvážit rizika nad rámec finančního pojetí svých povinností investora.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jelikož cílů tohoto nařízení, 
zejména posílit ochranu koncových 
investorů a zlepšit poskytování informací 
koncovým investorům, včetně případů 
přeshraničních nákupů pro koncové 
investory, nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy, ale spíše jich, z důvodu 
potřeby stanovit jednotné požadavky na 
zveřejňování informací na úrovni Unie, 
může být lépe dosaženo na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů,

(18) Jelikož cílů tohoto nařízení, 
zejména posílit informace pro investory a 
zlepšit poskytování informací investorům 
a pomoci účastníkům finančního trhu, 
investičním poradcům a kótovaným 
společnostem zahrnout environmentální a 
sociální rizika a rizika týkající se správy a 
řízení do svých investičních strategií a 
rozhodnutí správních rad, nemůže být 
dosaženo uspokojivě členskými státy, ale 
spíše jich, z důvodu potřeby stanovit 
jednotné požadavky na zveřejňování 
informací na úrovni Unie, může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů,

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Aby účastníci finančního trhu 
splnili své povinnosti náležité péče týkající 
se dopadu a rizik s ohledem na 
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udržitelnost, potřebují, aby společnosti, do 
nichž se investovalo, zveřejňovaly 
spolehlivé, srovnatelné a harmonizované 
informace. Proto by se požadavky na 
zveřejnění informací stanovené v tomto 
nařízení měly týkat kótovaných 
společností po přechodném období 18 
měsíců po vstupu tohoto nařízení v 
platnost. Komise by proto měla prověřit, 
zda by nebylo vhodné navrhnout 
odpovídající změny směrnice 2013/34/EU.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla pro transparentnost, jež mají být 
použita účastníky finančního trhu, 
pojišťovacími zprostředkovateli, kteří 
poskytují pojišťovací poradenství, pokud 
jde o pojistné produkty s investiční 
složkou, a investičními podniky, které 
poskytují investiční poradenství, s ohledem 
na začleňování rizik týkajících se
udržitelnosti do investičních rozhodovacích 
procesů nebo poradenství a pro 
transparentnost finančních produktů, jež 
jsou zaměřené na udržitelné investice, 
včetně snížení emisí uhlíku.

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla pro transparentnost, jež mají být 
použita účastníky finančního trhu, 
pojišťovacími zprostředkovateli, kteří 
poskytují pojišťovací poradenství, pokud 
jde o pojistné produkty s investiční 
složkou, a investičními podniky, které 
poskytují investiční poradenství, a 
kótovanými společnostmi, pokud jde o 
způsob, jak mají být rizika a dopad s 
ohledem na udržitelnost začleňovány do 
investičních rozhodovacích procesů nebo 
poradenství, a pokud jde o zajištění 
transparentnosti dopadu a rizik 
investičních produktů, včetně finančních, 
s ohledem na udržitelnost, je-li to 
podstatné a vhodné.

Odůvodnění

V právním textu by mělo být jasné, že požadavky na transparentnost v nařízení se vztahují na 
všechny finanční produkty.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „kótovanou společností“ podnik ve 
smyslu směrnice 2013/34/EU;

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h – písm. ii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) celoevropský osobní penzijní 
produkt, jak je navržen v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
201X/XXX1a;

__________________

1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o celoevropském osobním 
penzijním produktu (PEPP), 2017/0143 
(COD).

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. o – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „udržitelnými investicemi“ jakékoli 
z těchto investic nebo jejich kombinace:

o) „udržitelnými investicemi“ 
produkty spojené se strategiemi, jejichž 
cílem je dosažení environmentálního 
a sociálního dopadu a dopadu týkajícího 
se správy a řízení, včetně jakékoli jejich 
kombinace, pokud jsou cíle jednotlivých 
kategorií v souladu s kterýmkoli cílem 
dalších níže uvedených kategorií a 
závažně je nepoškozují:

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. o – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) investice do hospodářské činnosti, 
jež přispívá k environmentálním cílům, 
včetně environmentálně udržitelných 
investic ve smyslu článku 2 [OP: Vložte 
odkaz na nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování];

i) investice do hospodářské činnosti, 
jež přispívá k environmentálním cílům, 
včetně environmentálně udržitelných 
investic ve smyslu článku 2 [OP: Vložte 
odkaz na nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování], a jež 
vychází z klíčových ukazatelů účinného 
využívání zdrojů týkajících se např. 
využívání energie, využívání energie z 
obnovitelných zdrojů, využívání surovin, 
produkce odpadů, emise, emise CO2, 
využívání vody, využívání půdy či dopadu 
na biologickou rozmanitost;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. o – písm. iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) investice do společností 
dodržujících postupy dobré správy a 
zejména do společností s řádnou strukturou 
řízení, zdravými vztahy mezi zaměstnanci, 
odměňováním příslušných zaměstnanců, a 
jež dodržují daňové předpisy;

iii) investice do společností 
dodržujících postupy dobré správy a 
zejména do společností s řádnou strukturou 
řízení a náležité péče, zdravými vztahy 
mezi zaměstnanci, odměňováním 
příslušných zaměstnanců, a jež dodržují 
daňové předpisy;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „riziky týkajícími se udržitelnosti“ 
finanční nebo nefinanční rizika, 
podstatná nebo taková, která by se 
z dlouhodobého hlediska mohla 
podstatnými stát, spojená 
s environmentálními a sociálními faktory 
a faktory týkajícími se správy a řízení, 
pokud jsou relevantní z hlediska 
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konkrétního investičního přístupu;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Transparentnost politik v oblasti rizik 
týkajících se udržitelnosti

Transparentnost politik v oblasti rizik 
týkajících se udržitelnosti a dopadu na 
udržitelnost

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účastníci finančního trhu zveřejní
písemné politiky začleňování rizik 
týkajících se udržitelnosti do investičního 
rozhodování na svých webových stránkách.

1. Účastníci finančního trhu uplatňují
písemné politiky začleňování rizik a 
dopadu týkajících se udržitelnosti do 
investičního rozhodování, jako například v 
oblasti správy a řízení, alokace aktiv, 
investiční strategie, řízení rizik, výkonu 
hlasovacích práv akcionářů 
či angažovanosti společnosti, a zveřejňují 
shrnutí těchto politik v písemné formě na 
svých webových stránkách.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pojišťovací zprostředkovatelé, kteří 
poskytují pojišťovací poradenství, pokud 
jde o pojistné produkty s investiční 
složkou, a investiční podniky, jež poskytují 
investiční poradenství, zveřejní písemné 
politiky začleňování rizik týkajících se 
udržitelnosti do investičního nebo 
pojišťovacího poradenství na svých 

2. Pojišťovací zprostředkovatelé, kteří 
poskytují pojišťovací poradenství, pokud 
jde o pojistné produkty s investiční 
složkou, a investiční podniky, jež poskytují 
investiční poradenství, uplatňují písemné 
politiky začleňování rizik a dopadu
týkajících se udržitelnosti do investičního 
nebo pojišťovacího poradenství v oblasti 
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webových stránkách. správy a řízení, alokace aktiv, investiční 
strategie, řízení rizik, výkonu hlasovacích 
práv akcionářů či angažovanosti 
společnosti, a zveřejňují shrnutí těchto 
politik v písemné formě na svých 
webových stránkách;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Účastníci finančních trhů 
a zprostředkovatelé pojištění musí 
uplatňovat postupy náležité péče, které 
zajistí, že určování a řízení rizik z hlediska 
udržitelnosti bude dostatečně začleněno 
do rozhodování o investicích, tak aby
investoři museli identifikovat, předvídat, 
zmírňovat a zohledňovat environmentální, 
sociální a správní faktory, s přihlédnutím 
k pokynům OECD z roku 2017 nazvaným 
„Odpovědné podnikání institucionálních 
investorů: klíčové otázky pro náležitou 
péči podle obecných pokynů OECD pro 
nadnárodní společnosti“, a zveřejní tyto 
postupy v písemné podobě na svých 
webových stránkách.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Písemné politiky uvedené v 
odstavcích 1 a 2 zahrnují mimo jiné:

a) začleňování rizik týkajících se 
dopadů změny klimatu, včetně akutních a 
chronických rizik pro investice;
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b) začleňování rizik a příležitostí 
spojených s přechodem na nízkouhlíkové 
hospodářství, včetně regulačních omezení 
emisí skleníkových plynů, stanovení cen 
uhlíku, rizik vedení sporů, rizik ztráty 
dobré pověsti a technologických a tržních 
rizik.

Odůvodnění

Evropská rada pro systémová rizika, Nizozemská centrální banka, The Bank of England a 
mnoho dalších finančních institucí a poradenských orgánů uznává, že změna klimatu znamená 
systémové riziko pro finanční systém a pro hospodářství. Začleněná rizika pro udržitelnost tak 
musí také jasně pokrývat rizika, která představuje změna klimatu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Písemné politiky uvedené v 
odstavcích 1 a 2 zahrnují mimo jiné 
informace o postupu zjišťování rizik pro 
udržitelnost, o metodice a způsobech 
měření používaných pro posouzení rizik 
týkajících se udržitelnosti, dohledu rady 
nad zjišťováním a řízením rizik týkajících 
se udržitelnosti a přehled rizik týkajících 
se udržitelnosti, která organizace zjistila.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Komise přijme do 30. června 2019 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem [...] za účelem doplnění tohoto 
nařízení stanovením podrobnějších 
požadavků na písemné politiky a postupy 
v oblasti náležité péče s cílem posoudit 
jejich provádění.



PE628.607v01-00 20/28 AD\1165213CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Transparentnost začleňování rizik 
týkajících se udržitelnosti

Transparentnost začleňování rizik a 
dopadu s ohledem na udržitelnost

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postupů a podmínek uplatňovaných 
pro začlenění rizik týkajících se 
udržitelnosti do investičních rozhodnutí;

a) postupů náležité péče a podmínek 
uplatňovaných pro začlenění rizik 
týkajících se udržitelnosti, mimo jiné 
včetně rizik týkajících se dopadů změny 
klimatu a rizik a příležitostí spojených s 
přechodem na nízkouhlíkové 
hospodářství, do investičních rozhodnutí;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozsahu, v němž se očekává, že 
rizika týkající se udržitelnosti budou mít 
významný dopad na návratnost nabízených 
finančních produktů;

b) rozsahu, v němž se očekává, že 
rizika týkající se udržitelnosti, mimo jiné 
včetně rizik týkajících se dopadů změny 
klimatu a rizik a příležitostí spojených s 
přechodem na nízkouhlíkové 
hospodářství, budou mít významný dopad
na environmentální, sociální a správní 
záležitosti a na návratnost nabízených 
finančních produktů;

Odůvodnění

Evropská rada pro systémová rizika, Nizozemská centrální banka, The Bank of England a 
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mnoho dalších finančních institucí a poradenských orgánů uznává, že změna klimatu znamená 
systémové riziko pro finanční systém a pro hospodářství. Začleněná rizika pro udržitelnost tak 
musí také jasně pokrývat rizika, která představuje změna klimatu.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) scénářů a předpokládaných 
nákladů spojených se stanovením cen 
uhlíku, vycházejících z obchodování s 
emisemi, zdanění nebo jiných 
relevantních regulačních požadavků, k 
nimž bylo přihlédnuto při hodnocení rizik 
týkajících se udržitelnosti;

Odůvodnění

Stanovení cen uhlíku, např. prostřednictvím systému EU pro obchodování s emisemi nebo 
národního systému Číny pro obchodování s emisemi, představuje jasné náklady. Investoři, 
poskytovatelé půjček, pojišťovatelé a další zúčastněné subjekty však často nemají jasné 
informace o možných nákladech na uhlík souvisejících s investicemi. Vzhledem k tomu, že se 
rozsah a výše stanovení cen uhlíku může značně lišit v důsledku přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství, pomohla by větší transparentnost ohledně nákladů na uhlík snížit systémová 
rizika.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) výsledků zátěžového klimatického 
testu za použití scénářové analýzy pro 
posouzení různých možností budoucího 
vývoje, včetně následujících scénářů:

i) scénář „rychlé dekarbonizace“ s 
patnáctiletým globálním přechodem všech 
hospodářských odvětví na nulové emise 
skleníkových plynů;
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ii) scénář „nekontrolovaného 
oteplování“ s účinky nárůstu globální 
teploty o 4 stupně Celsia ve srovnání s 
úrovní před průmyslovou revolucí.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) hlasování akcionářů s ohledem na 
udržitelné investice a zmírnění rizik 
týkajících se udržitelnosti, pokynů pro 
hlasování a odůvodnění hlasů proti 
managementu, zdržení se hlasování a 
sporného hlasování;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postupů a podmínek uplatňovaných 
pro začlenění rizik týkajících se 
udržitelnosti do investičního nebo 
pojišťovacího poradenství;

a) postupů a podmínek uplatňovaných 
pro začlenění rizik týkajících se 
udržitelnosti, mimo jiné včetně rizik 
týkajících se dopadů změny klimatu a 
rizik a příležitostí spojených s přechodem 
na nízkouhlíkové hospodářství, do 
investičního nebo pojišťovacího 
poradenství;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozsahu, v němž se očekává, že 
rizika týkající se udržitelnosti budou mít 
významný dopad na návratnost finančních 
produktů, ohledně nichž se poskytuje 

b) rozsahu, v němž se očekává, že 
rizika týkající se udržitelnosti, mimo jiné 
včetně rizik týkajících se dopadů změny 
klimatu a rizik a příležitostí spojených s 
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poradenství; přechodem na nízkouhlíkové 
hospodářství, budou mít významný dopad
na environmentální, sociální a správní 
záležitosti a na návratnost finančních 
produktů, ohledně nichž se poskytuje 
poradenství;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) scénářů a předpokládaných 
nákladů spojených se stanovením cen 
uhlíku, vycházejících z obchodování s 
emisemi, zdanění nebo jiných 
relevantních regulačních požadavků, k 
nimž bylo přihlédnuto při kvantitativním 
hodnocení rizik týkajících se udržitelnosti;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) výsledků zátěžového klimatického 
testu za použití scénářové analýzy pro 
posouzení různých možností budoucího 
vývoje, včetně následujících scénářů:

i) scénář „rychlé dekarbonizace“ s 
patnáctiletým globálním přechodem všech 
hospodářských odvětví na nulové emise 
skleníkových plynů;

ii) scénář „nekontrolovaného 
oteplování“ s účinky nárůstu globální 
teploty o 4 stupně Celsia ve srovnání s 
úrovní před průmyslovou revolucí.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
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Čl. 4 – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) kótované společnosti v souladu se 
směrnicí 2013/34/EU. 

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zveřejněné informace uvedené v 
odstavcích 1 a 2 obsahují veškeré údaje, 
které by mohly být důležité pro 
rozhodování investora o investici. Tyto 
informace jsou prezentovány spravedlivě, 
nejsou zavádějící ani klamavé a žádné 
významné informace nejsou zamlčeny.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Transparentnost udržitelných investic v 
rámci zveřejnění informací před uzavřením 
smlouvy

Transparentnost dopadu a rizik investic s 
ohledem na udržitelnost v rámci 
zveřejnění informací před uzavřením 
smlouvy

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o metodikách použitých 
k posouzení, měření a sledování dopadu 
udržitelných investic vybraných u 
finančního produktu, včetně zdrojů údajů, 
hodnotících kritérií pro podkladová aktiva 

b) informace o metodikách použitých 
k posouzení, měření a sledování dopadu  
investic na udržitelnost vybraných u 
finančního produktu, včetně zdrojů údajů, 
hodnotících kritérií pro podkladová aktiva 
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a příslušných ukazatelů udržitelnosti 
použitých k měření celkového udržitelného 
dopadu finančního produktu;

a příslušných ukazatelů udržitelnosti 
použitých k měření celkového udržitelného 
dopadu finančního produktu;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace, jež mají být zveřejněny podle 
prvního pododstavce, musí být zveřejněny 
jasně a v hlavní části webových stránek.

Informace, jež mají být zveřejněny podle 
prvního pododstavce, musí být zveřejněny 
jasně a v hlavní části webových stránek, 
způsobem, který je srozumitelný 
jednotlivým zúčastněným subjektům, 
včetně neodborné veřejnosti s různým 
stupněm finanční gramotnosti.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud účastníci finančního trhu 
poskytují finanční produkty uvedené v čl. 5 
odst. 1, 2 a 3, zahrnou v pravidelných 
zprávách tyto popisy:

1. Pokud účastníci finančního trhu 
poskytují finanční produkty uvedené v čl. 5 
odst. 1, 2 a 3, zahrnou v pravidelných, 
auditovaných, integrovaných zprávách
vypracovávaných nejméně jednou ročně
tyto popisy:

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celkový dopad finančních produktů 
na udržitelnost formou příslušných
ukazatelů udržitelnosti;

a) celkový dopad finančních produktů 
na udržitelnost formou harmonizovaných 
a srovnatelných ukazatelů udržitelnosti;
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kótované společnosti uvedou popis 
toho, jak byly dopad a rizika s ohledem na 
udržitelnost zahrnuty do řídících procesů 
a investiční strategie v ročních finančních 
výkazech a konsolidovaných účetních 
závěrkách v souladu se směrnicí 
2013/34/EU.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) kótované společnosti v souladu s 
pravidelnými výkazy podle směrnice 
2013/34/EU.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do [OP: Vložte datum 60 měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise 
provede hodnocení používání tohoto 
nařízení.

Do [OP: Vložte datum 24 měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise 
provede hodnocení používání tohoto 
nařízení.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tato politika je nová a že v oblasti udržitelných financí dochází k 
rychlému vývoji, je vhodnější provést hodnocení po 24 měsících.
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