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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om offentliggørelse af oplysninger om 
bæredygtige investeringer og 
bæredygtighedsrelaterede risici og om 
ændring af direktiv (EU) 2016/2341

om offentliggørelse af oplysninger om 
investeringers bæredygtighedsrelaterede 
virkninger og risici og om ændring af 
direktiv (EU) 2016/2341

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Et fælles mål for Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/65/EF32, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF33, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/61/EU34, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/65/EU35, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/9736, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2016/234137, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 345/201338 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 346/201339 er 
at lette adgangen til og udøvelsen af 
virksomhed for institutter for kollektiv 
investering i værdipapirer 

(2) Et fælles mål for Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/65/EF32, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF33, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv
2011/61/EU34, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/65/EU35, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/9736, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2016/234137, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 345/201338 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 346/201339 er 
at lette adgangen til og udøvelsen af 
virksomhed for institutter for kollektiv 
investering i værdipapirer 
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(investeringsinstitutter), forvaltere af 
alternative investeringsfonde (FAIF'er), 
forsikringsselskaber, investeringsselskaber, 
forsikringsformidlere, 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 
(IORP'er), forvaltere af kvalificerede 
venturekapitalfonde (EuVECA-forvaltere) 
og forvaltere af kvalificerede sociale 
iværksætterfonde (EuSEF-forvaltere). 
Nævnte direktiver og forordninger sikrer 
en mere ensartet beskyttelse af 
slutinvestorerne og gør det lettere for dem 
at nyde godt af en lang række finansielle 
produkter og tjenesteydelser, samtidig med 
at de fastsætter regler, der gør det muligt 
for investorer at træffe kvalificerede 
investeringsbeslutninger. Disse mål er i vid 
udstrækning nået, men de oplysninger, der 
forelægges slutinvestorer om, hvordan 
investeringsinstitutters 
administrationsselskaber, FAIF'er, 
forsikringsselskaber, investeringsselskaber, 
der yder porteføljepleje, IORP'er, 
pensionsudbydere, EuVECA-forvaltere og 
EuSEF-forvaltere (finansielle 
markedsdeltagere) integrerer 
bæredygtighedsrelaterede risici og 
bæredygtige investeringsmål i 
investeringsbeslutningsprocessen, samt de 
oplysninger, der forelægges slutinvestorer 
om, hvordan forsikringsformidlere, der 
yder forsikringsrådgivning om 
forsikringsbaserede investeringsprodukter 
(IBIP'er), og investeringsselskaber, der 
yder investeringsrådgivning, (finansielle 
rådgivere) integrerer 
bæredygtighedsrelaterede risici i 
rådgivningsprocessen, er ikke tilstrækkeligt 
udviklet, da sådanne oplysninger endnu 
ikke er underlagt harmoniserede krav.

(investeringsinstitutter), forvaltere af 
alternative investeringsfonde (FAIF'er), 
forsikringsselskaber, investeringsselskaber, 
forsikringsformidlere, 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 
(IORP'er), forvaltere af kvalificerede 
venturekapitalfonde (EuVECA-forvaltere) 
og forvaltere af kvalificerede sociale 
iværksætterfonde (EuSEF-forvaltere). 
Nævnte direktiver og forordninger sikrer 
en mere ensartet beskyttelse af 
slutinvestorerne og gør det lettere for dem 
at nyde godt af en lang række finansielle 
produkter og tjenesteydelser, samtidig med 
at de fastsætter regler, der gør det muligt 
for investorer at træffe kvalificerede 
investeringsbeslutninger. Disse mål er i vid 
udstrækning nået, men oplysninger om 
bæredygtighedsrelaterede virkninger og
om, hvordan investeringsinstitutters 
administrationsselskaber, FAIF'er, 
forsikringsselskaber, investeringsselskaber, 
der yder porteføljepleje, IORP'er, 
pensionsudbydere, EuVECA-forvaltere og 
EuSEF-forvaltere (finansielle 
markedsdeltagere) integrerer 
bæredygtighedsrelaterede risici og 
bæredygtige investeringsmål i 
investeringsbeslutningsprocessen, samt de 
oplysninger, der forelægges slutinvestorer 
om, hvordan forsikringsformidlere, der 
yder forsikringsrådgivning om 
forsikringsbaserede investeringsprodukter 
(IBIP'er), og investeringsselskaber, der 
yder investeringsrådgivning, (finansielle 
rådgivere) integrerer 
bæredygtighedsrelaterede risici i 
rådgivningsprocessen, er ikke tilstrækkeligt 
udviklet, da sådanne oplysninger endnu 
ikke er underlagt harmoniserede 
indikatorer og krav. For at opfylde deres 
due diligence-forpligtelser med hensyn til 
de bæredygtighedsrelaterede virkninger 
og risici har de finansielle 
markedsdeltagere selv brug for en 
pålidelig, sammenlignelig og 
harmoniseret offentliggørelse af 
oplysninger fra de virksomheder, der 
investeres i. Europa-Parlamentets og 
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Rådets direktiv 2013/34/EU39a fastlægger 
kravene til virksomheders regnskaber og 
rapportering. Derfor bør dette direktiv 
ajourføres, så det medtager en integreret, 
revideret rapportering af 
bæredygtighedsrelaterede risici og 
virkninger med henblik på at opfylde det 
stadig større behov for at medtage 
bæredygtighedshensyn i virksomheders 
strategi og risikostyring.

__________________ __________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/65/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 
17.11.2009, s. 32).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/65/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 
17.11.2009, s. 32).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/138/EF af 25. november 2009 om 
adgang til og udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 
(EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/138/EF af 25. november 2009 om 
adgang til og udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 
(EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere 
af alternative investeringsfonde (EUT L 
174 af 1.7.2011, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere 
af alternative investeringsfonde (EUT L 
174 af 1.7.2011, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder 
for finansielle instrumenter og om ændring 
af direktiv 2002/92/EF og direktiv 
2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s.
349).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder 
for finansielle instrumenter og om ændring 
af direktiv 2002/92/EF og direktiv 
2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, 
s. 349).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om 
forsikringsdistribution (EUT L 26 af 
2.2.2016, s. 19).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om 
forsikringsdistribution (EUT L 26 af 
2.2.2016, s. 19).

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
(IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed 
(EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
(IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed 
(EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).

38 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 
2013 om europæiske venturekapitalfonde 

38 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 
2013 om europæiske venturekapitalfonde 
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(EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1). (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 
2013 om europæiske sociale 
iværksætterfonde (EUT L 115 af 
25.4.2013, s. 18).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 
2013 om europæiske sociale 
iværksætterfonde (EUT L 115 af 
25.4.2013, s. 18).

39a Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om 
årsregnskaber, konsoliderede regnskaber 
og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer, om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/43/EF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 
(EUT L 182 af 29.6.2013, s 19).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Så længe der ikke findes 
harmoniserede EU-regler om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger til 
slutinvestorer, risikerer man, at der fortsat 
vedtages forskellige foranstaltninger på 
nationalt niveau, og at der i de forskellige 
sektorer for finansielle tjenesteydelser 
anvendes forskellige tilgange. Sådanne 
forskellige foranstaltninger og tilgange vil 
fortsætte med at forårsage alvorlige 
konkurrenceforvridninger som følge af 
store forskelle i oplysningsstandarder. Den 
paralleludvikling af markedsbaseret 
praksis, der foregår på basis af 
kommercielt drevne prioriteter, og som 
fører til forskellige resultater, forårsager i 
øjeblikket en yderligere opsplitning af 
markedet og kan endda forringe det indre 
markeds fremtidige funktion yderligere. 
Forskellige oplysningsstandarder og 
forskellig markedsbaseret praksis gør det 
meget vanskeligt at sammenligne 
forskellige finansielle produkter og 
tjenesteydelser, skaber ulige vilkår for 

(3) Så længe der ikke findes 
harmoniserede EU-regler om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger fra 
udstedere og investorer, risikerer man, at 
der fortsat vedtages forskellige 
foranstaltninger på nationalt niveau, og at 
der i de forskellige sektorer for finansielle 
tjenesteydelser anvendes forskellige 
tilgange. Sådanne forskellige 
foranstaltninger og tilgange vil fortsætte 
med at forårsage alvorlige 
konkurrenceforvridninger som følge af 
store forskelle i oplysningsstandarder. Den 
paralleludvikling af markedsbaseret 
praksis, der foregår på basis af 
kommercielt drevne prioriteter, og som 
fører til forskellige resultater, forårsager i 
øjeblikket en yderligere opsplitning af 
markedet og kan endda forringe det indre 
markeds fremtidige funktion yderligere. 
Forskellige oplysningsstandarder og 
forskellig markedsbaseret praksis samt 
manglen på et harmoniseret sæt 
indikatorer gør det meget vanskeligt at 
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disse produkter og tjenesteydelser samt for 
distributionskanaler og fører til yderligere 
hindringer for det indre marked. Sådanne 
forskelle kan også være forvirrende for 
slutinvestorer og kan fordreje deres 
investeringsbeslutninger. For at sikre 
overholdelse af Parisaftalen om 
klimaændringer vil medlemsstaterne 
sandsynligvis vedtage forskellige nationale 
foranstaltninger, der kan skabe hindringer 
for et velfungerende indre marked og være 
til skade for finansielle markedsdeltagere 
og finansielle rådgivere. Manglen på 
harmoniserede regler om gennemsigtighed 
gør det desuden vanskeligt for 
slutinvestorer at sammenligne forskellige 
finansielle produkter og tjenesteydelser i 
forskellige medlemsstater for så vidt angår 
de hermed forbundne miljømæssige, 
sociale og ledelsesmæssige risici samt 
bæredygtige investeringsmål. Det er derfor 
nødvendigt at afhjælpe eksisterende 
hindringer for det indre markeds funktion 
og at forebygge sandsynlige fremtidige 
hindringer.

sammenligne forskellige finansielle 
produkter og tjenesteydelser, skaber ulige 
vilkår for disse produkter og 
tjenesteydelser samt for 
distributionskanaler og fører til yderligere 
hindringer for det indre marked. Sådanne 
forskelle kan også være forvirrende for 
slutinvestorer og kan fordreje deres 
investeringsbeslutninger. For at sikre 
overholdelse af Parisaftalen om 
klimaændringer vil medlemsstaterne 
sandsynligvis vedtage forskellige nationale 
foranstaltninger, der kan skabe hindringer 
for et velfungerende indre marked og være 
til skade for finansielle markedsdeltagere 
og finansielle rådgivere. Manglen på 
harmoniserede regler og indikatorer om 
gennemsigtighed gør det desuden 
vanskeligt for investorer at sammenligne 
de underliggende virksomheder, der 
investeres i, og forskellige finansielle 
produkter og tjenesteydelser i forskellige 
medlemsstater for så vidt angår de hermed 
forbundne miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige virkninger og risici samt 
bæredygtige investeringsmål. Det er derfor 
nødvendigt at afhjælpe eksisterende 
hindringer for det indre markeds funktion 
og at forebygge sandsynlige fremtidige 
hindringer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at sikre, at denne forordning 
anvendes på ensartet vis, og at de 
finansielle markedsdeltagere anvender de 
oplysningsforpligtelser, der er fastsat i 
denne forordning, på en klar og konsekvent 
måde, er det nødvendigt at fastsætte en 
harmoniseret definition af "bæredygtige 
investeringer".

(4) For at sikre, at denne forordning 
anvendes på ensartet vis, og at de 
finansielle markedsdeltagere anvender de 
oplysningsforpligtelser, der er fastsat i 
denne forordning, på en klar og konsekvent 
måde, er det nødvendigt at fastsætte en 
harmoniseret definition af "bæredygtige 
investeringer" og 
"bæredygtighedsrelaterede risici", som er 
baseret på et harmoniseret sæt 
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indikatorer. Selv om der fokuseres på 
materielle risici, bør denne definition 
være fremadrettet og tage behørigt højde 
for nye risici.

Begrundelse

Klare definitioner og harmoniserede indikatorer er nødvendige for at sørge for retssikkerhed 
og et minimumsniveau af konsekvens blandt nationale myndigheder og markedsdeltagere og 
for at undgå opsplitning af markedet.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Da bæredygtighedsbenchmarks 
tjener som standardreferencepunkter, som 
bæredygtige investeringer måles i forhold 
til, bør slutinvestorer gennem oplysninger, 
der gives forud for indgåelse af en aftale, 
informeres om egnetheden af det angivne 
indeks, dvs. indeksets tilpasning til det 
bæredygtige investeringsmål. Finansielle 
markedsdeltagere skal ligeledes anføre 
årsagerne til den forskellige vægtning og 
de forskellige bestanddele af det angivne 
indeks sammenlignet med et bredere 
markedsindeks. For yderligere at fremme 
gennemsigtighed skal finansielle 
markedsdeltagere også angive, hvor de 
metoder, der er anvendt ved beregningen af 
det angivne indeks og det brede 
markedsindeks, kan findes, således at 
slutinvestorer får de nødvendige 
oplysninger om, hvordan de underliggende 
aktiver i indekserne er udvalgt og vægtet, 
hvilke aktiver der er udelukket og med 
hvilken begrundelse, hvordan de 
bæredygtighedsrelaterede virkninger af de 
underliggende aktiver er målt, eller hvilke 
datakilder der er anvendt. Sådanne 
oplysninger skal muliggøre sammenligning 
og bidrage til, at der udvikles en korrekt 
opfattelse af bæredygtighedsvenlige 

(6) Da bæredygtighedsbenchmarks 
tjener som standardreferencepunkter, som 
bæredygtige investeringer måles i forhold 
til, bør slutinvestorer gennem oplysninger, 
der gives forud for indgåelse af en aftale, 
informeres om egnetheden af det angivne 
indeks, dvs. indeksets tilpasning til det 
bæredygtige investeringsmål. Finansielle 
markedsdeltagere skal ligeledes anføre 
årsagerne til den forskellige vægtning og 
de forskellige bestanddele af det angivne 
indeks sammenlignet med et bredere 
markedsindeks. For yderligere at fremme 
gennemsigtighed skal finansielle 
markedsdeltagere også angive, hvor de 
metoder, der er anvendt ved beregningen af 
det angivne indeks og det brede 
markedsindeks, kan findes, således at 
slutinvestorer får de nødvendige 
oplysninger om, hvordan de underliggende 
aktiver i indekserne er udvalgt og vægtet, 
hvilke aktiver der er udelukket og med 
hvilken begrundelse, hvordan de 
bæredygtighedsrelaterede virkninger af de 
underliggende aktiver er målt, eller hvilke 
datakilder der er anvendt. Sådanne 
oplysninger, der baseres på et 
harmoniseret sæt indikatorer, skal 
muliggøre sammenligning og bidrage til, at 
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investeringer. Hvis der ikke er angivet 
noget indeks som referencebenchmark, 
skal finansielle markedsdeltagere redegøre 
for, hvordan det bæredygtige 
investeringsmål nås.

der udvikles en korrekt opfattelse af 
bæredygtighedsvenlige investeringer. Hvis 
der ikke er angivet noget indeks som 
referencebenchmark, skal finansielle 
markedsdeltagere redegøre for, hvordan det 
bæredygtige investeringsmål nås.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Hvis et finansielt produkt eller en 
finansiel tjenesteydelse består af 
obligationer, differencekontrakter, 
derivater eller andre instrumenter baseret 
på værdien af underliggende aktiver, skal 
det i offentliggørelsen af oplysninger klart 
specificeres, hvilken forbindelse der er 
mellem opnåelsen af 
bæredygtighedsmålene og aktivernes 
værdi.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at øge gennemsigtigheden og 
informere slutinvestorerne bør adgangen 
til oplysningerne om, hvordan finansielle 
markedsdeltagere og finansielle rådgivere 
integrerer bæredygtighedsrelaterede risici i 
henholdsvis investeringsbeslutnings- og 
rådgivningsprocesser, være reguleret ved at 
pålægge disse enheder at sikre, at disse 
oplysninger til enhver tid fremgår af deres 
websteder.

(8) For at øge gennemsigtigheden og 
sammenligneligheden og informere 
investorerne bør adgangen til 
oplysningerne om, hvordan de 
bæredygtighedsrelaterede virkninger 
tages i betragtning, og hvordan finansielle 
markedsdeltagere og finansielle rådgivere 
integrerer bæredygtighedsrelaterede risici i 
henholdsvis investeringsbeslutnings- og 
rådgivningsprocesser, være reguleret ved at 
pålægge disse enheder at sikre, at disse 
oplysninger til enhver tid fremgår af deres 
websteder.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De nuværende oplysningskrav, der 
er fastsat i EU-lovgivningen, foreskriver 
ikke, at alle de oplysninger, der er 
nødvendige for at kunne oplyse 
slutinvestorerne ordentligt om den 
bæredygtighedsrelaterede virkning af deres 
investeringer, skal offentliggøres. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at fastsætte mere 
specifikke oplysningskrav for så vidt angår 
bæredygtige investeringer. Der bør f.eks. 
aflægges regelmæssig rapport om de 
samlede bæredygtighedsrelaterede 
virkninger af finansielle produkter ved 
hjælp af indikatorer, som er relevante for 
det valgte bæredygtige investeringsmål. 
Hvis der er angivet et egnet indeks som 
referencebenchmark, skal disse 
oplysninger også forelægges for dette 
indeks og for et bredt markedsindeks for at 
muliggøre sammenligning. Der bør også 
forelægges oplysninger om bestanddelene 
af det angivne indeks og det brede 
markedsindeks samt om disses vægtning 
som supplement til oplysningerne om, 
hvordan de bæredygtige investeringsmål 
nås. Hvis EuSEF-forvaltere stiller 
oplysninger til rådighed om de positive 
sociale virkninger, som er sigtet med en 
given fond, samt om de opnåede generelle 
sociale resultater og de metoder, der er 
anvendt i forbindelse hermed og i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
346/2013, kan de i givet fald gøre brug af 
disse oplysninger med henblik på 
offentliggørelse af oplysninger i henhold til 
nærværende forordning.

(9) De nuværende oplysningskrav, der 
er fastsat i EU-lovgivningen, foreskriver 
ikke, at alle de oplysninger, der er 
nødvendige for at kunne oplyse 
slutinvestorerne ordentligt om den 
bæredygtighedsrelaterede virkning af deres 
investeringer, skal offentliggøres. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at fastsætte mere 
specifikke oplysningskrav for så vidt angår 
bæredygtige investeringer. Der bør f.eks. 
aflægges regelmæssig rapport om de 
samlede bæredygtighedsrelaterede 
virkninger af finansielle produkter ved 
hjælp af et harmoniseret sæt indikatorer, 
der er relevante for det valgte bæredygtige 
investeringsmål. Hvis der er angivet et 
egnet indeks som referencebenchmark, skal 
disse oplysninger også forelægges for dette 
indeks og for et bredt markedsindeks for at 
muliggøre sammenligning. Der bør også 
forelægges oplysninger om bestanddelene 
af det angivne indeks og det brede 
markedsindeks samt om disses vægtning 
som supplement til oplysningerne om, 
hvordan de bæredygtige investeringsmål 
nås. Hvis EuSEF-forvaltere stiller 
oplysninger til rådighed om de positive 
sociale virkninger, som er sigtet med en 
given fond, samt om de opnåede generelle 
sociale resultater og de metoder, der er 
anvendt i forbindelse hermed og i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
346/2013, kan de i givet fald gøre brug af 
disse oplysninger med henblik på 
offentliggørelse af oplysninger i henhold til 
nærværende forordning.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10



AD\1165213DA.docx 11/30 PE628.607v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/34/EU40 indføres 
gennemsigtighedsforpligtelser hvad angår 
sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige 
aspekter i forbindelse med ikkefinansiel 
rapportering. Den påkrævede form og 
præsentation i henhold til disse direktiver 
egner sig imidlertid ikke til, at finansielle 
markedsdeltagere og finansielle rådgivere 
kan gøre direkte brug heraf i forbindelse 
med slutinvestorer. Finansielle 
markedsdeltagere og finansielle rådgivere 
bør have mulighed for, når det er 
relevant, og med henblik på nærværende 
forordning at gøre brug af oplysninger i 
ledelsesberetninger og ikkefinansielle 
redegørelser i overensstemmelse med 
direktiv 2013/34/EU.

(10) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/34/EU40 indføres 
gennemsigtighedsforpligtelser hvad angår 
sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige 
aspekter i forbindelse med ikkefinansiel 
rapportering. Den påkrævede form og 
præsentation i henhold til disse direktiver 
egner sig imidlertid ikke til, at finansielle 
markedsdeltagere og finansielle rådgivere 
kan gøre direkte brug heraf i forbindelse 
med slutinvestorer. Finansielle 
markedsdeltagere, finansielle rådgivere og 
børsnoterede selskaber bør med henblik på 
nærværende forordning offentliggøre 
oplysninger om miljømæssige, sociale og 
virksomhedsledelsesmæssige virkninger 
og risici i årlige ledelsesberetninger og 
ikkefinansielle redegørelser i 
overensstemmelse med direktiv 
2013/34/EU.

__________________ __________________

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU af 26. juni 2013 om 
årsregnskaber, konsoliderede regnskaber 
og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer, om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/43/EF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT 
L 182 af 29.6.2013, s. 19).

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU af 26. juni 2013 om 
årsregnskaber, konsoliderede regnskaber 
og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer, om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/43/EF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT 
L 182 af 29.6.2013, s. 19).

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-

(13) Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir-
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og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
(samlet betegnet som ESA'erne), der blev 
oprettet ved henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1093/201041, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1094/201042 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1095/201043, skal i Det Fælles 
Udvalg udarbejde reguleringsmæssige 
tekniske standarder, som præciserer 
præsentationen og indholdet af de 
oplysninger om bæredygtige 
investeringsmål, som skal gives i 
førkontraktlige dokumenter og periodiske 
rapporter samt på finansielle 
markedsdeltageres websteder, jf. artikel 
10-14 i forordning nr. 1093/2010, i 
forordning nr. 1094/2010 og i forordning 
(EU) nr. 1095/2010. Kommissionen bør 
have beføjelse til at vedtage disse 
reguleringsmæssige tekniske standarder.

og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 
(samlet betegnet som ESA'erne), der blev 
oprettet ved henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1093/201041, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1094/201042 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1095/201043, skal i Det Fælles 
Udvalg udarbejde reguleringsmæssige 
tekniske standarder, som præciserer 
præsentationen og indholdet af de 
oplysninger om bæredygtighedsrelaterede 
virkninger og risici i forbindelse med 
investeringer, som skal gives i 
førkontraktlige dokumenter og periodiske
og årlige integrerede rapporter samt på 
finansielle markedsdeltageres websteder, 
jf. artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1093/2010, i forordning (EU) nr. 
1094/2010 og i forordning (EU) nr. 
1095/2010. Kommissionen bør have 
beføjelse til at vedtage disse 
reguleringsmæssige tekniske standarder.

__________________ __________________

41 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed), om 
ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og 
om ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 
12).

41 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed), om 
ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og 
om ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 
12).

42 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger), om 
ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og 
om ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 
48).

42 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger), om 
ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og 
om ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 
48).

43 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 

43 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
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europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed), om ændring af 
afgørelse nr. 716/2009/EF og om 
ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 
84).

europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed), om ændring af 
afgørelse nr. 716/2009/EF og om 
ophævelse af Kommissionens afgørelse 
2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 
84).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Oplysningsreglerne i denne 
forordning supplerer indførelsen af en 
fuldstændig overordnet, obligatorisk due 
diligence-ramme for alle 
markedsdeltagere, både investorer og 
virksomheder, der investeres i, herunder 
en forpligtelse til omhu, der skal indfases 
fuldt ud i en overgangsperiode og under 
hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet, i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer og baseret på 
Europa-Parlamentets beslutning af 29. 
maj 2018 om bæredygtig finansiering, 
hvor der opfordres til en obligatorisk due 
diligence-ramme.

Begrundelse

En styrkelse af due diligence-rammen for finansielle markedsdeltagere hjælper investorerne 
med at undgå eventuelle negative virkninger af deres investeringer for samfundet og miljøet, 
undgå finansielle og omdømmemæssige risici, reagere på deres kunders og modtageres 
forventninger og tage højde for risici, der går længere end blot til en finansiel forståelse af 
deres investorforpligtelser.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Målene for denne forordning, 
nemlig at styrke beskyttelsen af 
slutinvestorer og forbedre oplysningerne 
til dem, herunder i forbindelse med 
grænseoverskridende handel, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan på grund af 
behovet for at fastsætte ensartede 
oplysningskrav på EU-plan bedre nås på 
EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

(18) Målene for denne forordning, 
nemlig at styrke oplysningerne til 
investorer og forbedre oplysningerne til 
dem samt at hjælpe finansielle 
markedsdeltagere, investeringsrådgivere 
og børsnoterede selskaber med at medtage 
miljømæssige, sociale og 
virksomhedsledelsesmæssige risici i deres 
investeringsstrategier og 
bestyrelsesbeslutninger, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan på grund af 
behovet for at fastsætte ensartede 
oplysningskrav på EU-plan bedre nås på 
EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål —

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at opfylde due diligence-
forpligtelserne med hensyn til de 
bæredygtighedsrelaterede virkninger og 
risici har de finansielle markedsdeltagere 
brug for en pålidelig, sammenlignelig og 
harmoniseret offentliggørelse af 
oplysninger fra de virksomheder, der 
investeres i. Derfor bør oplysningskravene 
i denne forordning gælde for 
børsnoterede selskaber efter en 
overgangsperiode på 18 måneder efter 
denne forordnings ikrafttrædelse. 
Kommissionen bør i den forbindelse 
undersøge, om det ville være 
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hensigtsmæssigt at foreslå tilsvarende 
ændringer af direktiv 2013/34/EU.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der 
harmoniserede bestemmelser om 
gennemsigtighed, der skal anvendes af 
finansielle markedsdeltagere, 
forsikringsformidlere, der yder 
forsikringsrådgivning om IBIP'er, samt 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning om integrationen 
af bæredygtighedsrelaterede risici i 
investeringsbeslutnings- eller 
rådgivningsprocesser, samt om 
gennemsigtigheden af finansielle 
produkter, der sigter mod bæredygtige 
investeringer, herunder en reduktion af 
CO2-emissionerne.

Ved denne forordning fastsættes der 
harmoniserede bestemmelser om 
gennemsigtighed, der skal anvendes af 
finansielle markedsdeltagere, 
forsikringsformidlere, der yder 
forsikringsrådgivning om IBIP'er, samt 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, og børsnoterede 
selskaber, med hensyn til hvordan
bæredygtighedsrelaterede risici og 
virkninger medtages i 
investeringsbeslutnings- eller 
rådgivningsprocesser, samt om 
gennemsigtigheden af 
investeringsprodukters, herunder 
finansprodukters, 
bæredygtighedsrelaterede virkninger og 
risici, hvis disse er materielle og relevante.

Begrundelse

Det bør fremgå klart af retsakten, at gennemsigtighedskravene i forordningen gælder for alle 
finansielle produkter.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "børsnoteret selskab": en 
virksomhed, der falder ind under 
definitionen i direktiv 2013/34/EU
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h – nr. ii a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) et paneuropæisk pensionsprodukt 
som foreslået i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning 201X/XXX1a 

__________________

1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om et paneuropæisk personligt 
pensionsprodukt (PEPP-produkt), 
2017/0143 (COD).

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra o – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "bæredygtige investeringer" enhver 
af følgende eller en kombination af enhver
af følgende: i)

o) "bæredygtige investeringer" 
produkter i tilknytning til strategier, der 
tager sigte på at opnå en miljømæssig, 
social og virksomhedsledelsesmæssig 
virkning, herunder enhver kombination af 
følgende, for så vidt som målsætningerne i
en af kategorierne er i overensstemmelse 
med, og ikke i betydelig grad er til skade 
for, en af målsætningerne i de andre 
kategorier nedenfor:

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra o – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) investeringer i en økonomisk 
aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt 
mål, herunder en miljømæssigt bæredygtig 
investering som defineret i artikel 2 i [PO: 
Please insert reference to Regulation on the 

i) investeringer i en økonomisk 
aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt 
mål, herunder en miljømæssigt bæredygtig 
investering som defineret i artikel 2 i [PO: 
Please insert reference to Regulation on the 
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establishment of a framework to facilitate 
sustainable investment]

establishment of a framework to facilitate 
sustainable investment], og baseret på 
nøgleindikatorer for ressourceeffektivitet 
såsom energiforbrug, brug af vedvarende 
energi, råvareforbrug, affaldsproduktion, 
emissioner, CO2-emissioner, vandforbrug, 
brug af jord og indvirkning på 
biodiversiteten

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra o – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) investeringer i virksomheder, der 
følger god ledelsespraksis, navnlig 
virksomheder med sunde 
ledelsesstrukturer og arbejdstagerforhold 
samt en forsvarlig aflønning af det 
relevante personale, og som overholder 
skattereglerne

iii) investeringer i virksomheder, der 
følger god ledelsespraksis, navnlig 
virksomheder med sunde ledelses- og due 
diligence-strukturer og 
arbejdstagerforhold samt en forsvarlig 
aflønning af det relevante personale, og 
som overholder skattereglerne

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra s a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "bæredygtighedsrisici": 
finansielle eller ikkefinansielle risici, som 
er materielle eller sandsynlige på lang 
sigt, i forbindelse med miljømæssige, 
sociale og ledelsesmæssige faktorer, hvis 
de er relevante for en bestemt 
investeringstilgang

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemsigtighed af politikker vedrørende 
bæredygtighedsrelaterede risici

Gennemsigtighed af politikker vedrørende 
bæredygtighedsrelaterede risici og 
bæredygtighedsrelaterede virkninger

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansielle markedsdeltagere 
offentliggør på deres websteder skriftlige 
politikker for integration af 
bæredygtighedsrelaterede risici i 
investeringsbeslutningsprocessen.

1. Finansielle markedsdeltagere skal 
have indført skriftlige politikker for 
integration af bæredygtighedsrelaterede
risici og virkninger i 
investeringsbeslutningsprocessen, f.eks. på 
områderne ledelse, allokering af aktiver, 
investeringsstrategi, risikostyring, 
udøvelse af aktionærafstemning og 
virksomhedens engagement, og 
offentliggøre et skriftligt resumé af dem 
på deres websteder.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forsikringsformidlere, der yder 
forsikringsrådgivning om IBIP'er, og 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, offentliggør på 
deres websteder skriftlige politikker for 
integration af bæredygtighedsrelaterede 
risici i investerings- eller 
forsikringsrådgivningen.

2. Forsikringsformidlere, der yder 
forsikringsrådgivning om IBIP'er, og 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, skal have indført
skriftlige politikker for integration af 
bæredygtighedsrelaterede risici og 
virkninger i investerings- eller 
forsikringsrådgivningen, f.eks. på 
områderne ledelse, allokering af aktiver, 
investeringsstrategi, risikostyring, 
udøvelse af aktionærafstemning og 
virksomhedens engagement, og 
offentliggøre et skriftligt resumé af dem 
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på deres websteder.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Finansielle markedsdeltagere og 
forsikringsmæglere skal have indført due 
diligence-procedurer, der sikrer, at 
identificeringen og styringen af 
bæredygtighedsrelaterede risici er 
tilstrækkeligt integreret i 
investeringsbeslutningerne, og kræve, at 
investorer skal identificere, forhindre, 
afbøde og redegøre for ESG-faktorer 
under hensyntagen til OECD's 
retningslinjer for ansvarlig 
forretningsskik for institutionelle 
investorer fra 2017 ("Responsible 
business conduct for institutional 
investors: Key considerations for due 
diligence under the OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises") og 
offentliggøre dem skriftligt på deres 
websteder.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. De skriftlige politikker, der 
henvises til i stk. 1 og 2, omfatter bl.a.:

a) integration af risici relateret til 
konsekvenserne af klimaændringer, 
herunder både akutte og kroniske risici 
for investeringerne

b) integration af risici og muligheder 
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relateret til omstillingen til en kulstoffattig 
økonomi, herunder lovgivningsmæssige 
begrænsninger med hensyn til 
drivhusgasemissioner, kulstofpriser, risici 
for tvister, omdømmemæssige risici, 
teknologi- og markedsrisici.

Begrundelse

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, den nederlandske centralbank, Bank of 
England og en lang række andre finansielle institutioner og rådgivende organer anerkender 
klimaændringernes systemiske risiko for det finansielle system og økonomien. Derfor skal de 
bæredygtighedsrelaterede risici, der integreres, også tydeligt omfatte de risici, som 
klimaændringerne udgør.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. De skriftlige politikker, der 
henvises til i stk. 1 og 2, skal bl.a. omfatte 
oplysninger om processen med at 
identificere bæredygtighedsrelaterede 
risici, den metode og de parametre, der 
anvendes til at vurdere de 
bæredygtighedsrelaterede risici, 
bestyrelsens tilsyn med identifikationen og 
forvaltningen af 
bæredygtighedsrelaterede risici og en 
oversigt over de bæredygtighedsrelaterede 
risici, som organisationen har 
identificeret.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Kommissionen vedtager senest den 
30. juni 2019 delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel [...] med 
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henblik på at supplere denne forordning, 
som fastlægger mere detaljerede krav til 
de skriftlige politikker og due diligence-
processerne med henblik på at evaluere 
deres gennemførelse.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemsigtighed i forbindelse med 
integrationen af bæredygtighedsrelaterede 
risici

Gennemsigtighed i forbindelse med 
integrationen af bæredygtighedsrelaterede 
risici og virkninger

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de procedurer og betingelser, der er 
anvendt ved integrationen af 
bæredygtighedsrelaterede risici i 
investeringsbeslutningerne

a) de procedurer og betingelser for 
due diligence, der er anvendt ved 
integrationen af bæredygtighedsrelaterede 
risici i investeringsbeslutningerne, 
herunder bl.a. de risici, der er relateret til 
klimaændringernes konsekvenser, og de 
risici og muligheder, der er relateret til 
omstillingen til en kulstoffattig økonomi

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i hvilket omfang de 
bæredygtighedsrelaterede risici forventes at 
have en relevant indvirkning på afkastet af 
de udbudte finansielle produkter

b) i hvilket omfang de 
bæredygtighedsrelaterede risici, herunder 
bl.a. de risici, der er relateret til 
klimaændringernes konsekvenser, og de 
risici og muligheder, der er relateret til 
omstillingen til en kulstoffattig økonomi,
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forventes at have en relevant indvirkning
på miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige spørgsmål og på afkastet 
af de udbudte finansielle produkter

Begrundelse

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, den nederlandske centralbank, Bank of 
England og en lang række andre finansielle institutioner og rådgivende organer anerkender 
klimaændringernes systemiske risiko for det finansielle system og økonomien. Derfor skal de 
bæredygtighedsrelaterede risici, der integreres, også tydeligt omfatte de risici, som 
klimaændringerne udgør.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) scenarierne og de forventede 
omkostninger i forbindelse med 
fastsættelsen af kulstofpriser som følge af 
emissionshandel, beskatning eller andre 
relevante lovgivningskrav, som er taget i 
betragtning i vurderingerne af de 
bæredygtighedsrelaterede risici

Begrundelse

Fastsættelsen af kulstofpriser, f.eks. gennem EU's emissionshandelssystem eller Kinas 
nationale emissionshandelssystem, er en klart fastlagt omkostning. Investorer, långivere, 
assurandører og andre interessenter mangler dog ofte klar information om de mulige 
kulstofomkostninger i forbindelse med investeringer. Eftersom omfanget og niveauet af 
kulstofprisernes fastsættelse kan ændre sig betydeligt som følge af omstillingen til en 
kulstoffattig økonomi, ville en øget gennemsigtighed med hensyn til kulstofomkostningerne 
hjælpe med at mindske de systemiske risici.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) resultaterne af en klimastresstest, 
hvor en scenarieanalyse anvendes til at 
vurdere en række mulige fremtidige 
udviklinger, herunder følgende scenarier:

i) et scenarie med en "hurtig 
dekarbonisering", hvor en global 
overgang i alle økonomiske sektorer til 
nulemission af drivhusgasser sker i løbet 
af 15 år

ii) et scenarie med en "ukontrolleret 
opvarmning", hvor man ser 
konsekvenserne af en global 
temperaturstigning på 4 grader celsius 
over de førindustrielle niveauer

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) aktionærafstemning med hensyn 
til bæredygtige investeringer og 
begrænsning af bæredygtighedsrelaterede 
risici, afstemningsanvisninger og 
afstemningsrationaler bag stemmer mod 
ledelsen, undladelse af at stemme og 
omstridte stemmer.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de procedurer og betingelser, der er 
anvendt ved integrationen af 
bæredygtighedsrelaterede risici i 
investerings- eller forsikringsrådgivningen

a) de procedurer og betingelser, der er 
anvendt ved integrationen af 
bæredygtighedsrelaterede risici, herunder 
bl.a. de risici, der er relateret til 
klimaændringernes konsekvenser, og de 
risici og muligheder, der er relateret til 
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omstillingen til en kulstoffattig økonomi, i 
investerings- eller forsikringsrådgivningen

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i hvilket omfang de 
bæredygtighedsrelaterede risici forventes at 
have en relevant indvirkning på afkastet af 
de finansielle produkter, der rådgives om

b) i hvilket omfang de 
bæredygtighedsrelaterede risici, herunder 
bl.a. de risici, der er relateret til 
klimaændringernes konsekvenser, og de 
risici og muligheder, der er relateret til 
omstillingen til en kulstoffattig økonomi,
forventes at have en relevant indvirkning
på miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige spørgsmål og på afkastet 
af de finansielle produkter, der rådgives om

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) scenarierne og de forventede 
omkostninger i forbindelse med 
fastsættelsen af kulstofpriser som følge af 
emissionshandel, beskatning eller andre 
relevante lovgivningskrav, som er taget i 
betragtning i kvantitative vurderinger af 
de bæredygtighedsrelaterede risici

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) resultaterne af en klimastresstest, 
hvor en scenarieanalyse anvendes til at 
vurdere en række mulige fremtidige 
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udviklinger, herunder følgende scenarier:

i) et scenarie med en "hurtig 
dekarbonisering", hvor en global 
overgang i alle økonomiske sektorer til 
nulemission af drivhusgasser sker i løbet 
af 15 år

ii) et scenarie med en "ukontrolleret 
opvarmning", hvor man ser 
konsekvenserne af en global 
temperaturstigning på 4 grader celsius 
over de førindustrielle niveauer

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) for børsnoterede selskaber i 
henhold til direktiv 2013/34/EU 

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De oplysninger, der henvises til i 
stk. 1 og 2, omfatter alle de oplysninger, 
der er væsentlige for en investors 
investeringsbeslutning. Disse oplysninger 
skal være korrekt fremstillet, må ikke 
være misvisende eller vildledende og må 
ikke indeholde nogen væsentlige 
udeladelser af information.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemsigtighed af bæredygtige
investeringer i de oplysninger, der gives 
forud for indgåelse af en aftale

Gennemsigtighed af 
bæredygtighedsrelaterede virkninger og 
risici ved investeringer i de oplysninger, 
der gives forud for indgåelse af en aftale

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger om, hvilke metoder der 
er anvendt til at vurdere, måle og overvåge 
indvirkningen af de bæredygtige
investeringer, der er udvalgt for det 
finansielle produkt, herunder dets 
datakilder, screeningkriterier for de 
underliggende aktiver og de relevante 
bæredygtighedsindikatorer, der er anvendt 
til at måle det finansielle produkts samlede 
bæredygtige indvirkning

b) oplysninger om, hvilke metoder der 
er anvendt til at vurdere, måle og overvåge 
de bæredygtighedsrelaterede virkninger 
ved investeringer, der er udvalgt for det 
finansielle produkt, herunder dets 
datakilder, screeningkriterier for de 
underliggende aktiver og de relevante 
bæredygtighedsindikatorer, der er anvendt 
til at måle det finansielle produkts samlede 
bæredygtige indvirkning

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De oplysninger, som skal offentliggøres i 
henhold til første afsnit, skal offentliggøres 
på en klar måde og på et fremtrædende sted 
på webstedet.

De oplysninger, som skal offentliggøres i 
henhold til første afsnit, skal offentliggøres 
på en klar måde og på et fremtrædende sted 
på webstedet, således at de er forståelige 
for de forskellige interesserede parter, 
herunder et publikum uden fagkendskab 
og med forskellige niveauer af 
finansforståelse.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis finansielle markedsdeltagere 
udbyder et finansielt produkt som 
omhandlet i artikel 5, stk. 1, 2 og 3, skal de 
i periodiske rapporter medtage en 
beskrivelse af følgende:

1. Hvis finansielle markedsdeltagere 
udbyder et finansielt produkt som 
omhandlet i artikel 5, stk. 1, 2 og 3, skal de 
i periodiske, reviderede og integrerede
rapporter, der som minimum er årlige,
medtage en beskrivelse af følgende:

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de samlede 
bæredygtighedsrelaterede virkninger af det 
finansielle produkt ved hjælp af relevante
bæredygtighedsindikatorer

a) de samlede 
bæredygtighedsrelaterede virkninger af det 
finansielle produkt ved hjælp af 
harmoniserede og sammenlignelige
bæredygtighedsindikatorer

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) børsnoterede selskaber medtager 
en beskrivelse af, hvordan de 
bæredygtighedsrelaterede virkninger og 
risici er indarbejdet i ledelsesprocesserne 
og investeringsstrategien i 
årsregnskaberne og de konsoliderede 
regnskaber, der er omhandlet i direktiv 
2013/34/EU.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra h a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) for børsnoterede selskaber i 
henhold til de periodiske regnskaber, der 
er omhandlet i direktiv 2013/34/EU.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen foretager senest den [PO: 
Please insert date 60 months after the date 
of entry into force] en evaluering af 
anvendelsen af denne forordning.

Kommissionen foretager senest den [PO: 
Please insert date 24 months after the date 
of entry into force] en evaluering af 
anvendelsen af denne forordning.

Begrundelse

I betragtning af denne politiks nye karakter og den hurtige udvikling på området for 
bæredygtig finansiering er en evaluering efter 24 måneder mere passende.
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