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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις 
αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους 
βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341

για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τον 
αντίκτυπο στην αειφορία και τους 
κινδύνους βιωσιμότητας των επενδύσεων
και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2341

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κοινός στόχος της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, της
οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, της 
οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, του 

(2) Κοινός στόχος της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, της 
οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, της 
οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου38 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 είναι 
να διευκολυνθεί η ανάληψη και η άσκηση 
των δραστηριοτήτων των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), των διαχειριστών οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των 
επιχειρήσεων επενδύσεων, των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των 
ιδρυμάτων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), των 
διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού 
κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις 
(διαχειριστές EuVECA), και των 
διαχειριστών ταμείων κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που πληρούν τις 
προϋποθέσεις (διαχειριστές EuSEF). Οι εν 
λόγω οδηγίες και κανονισμοί 
εξασφαλίζουν πιο ομοιόμορφη προστασία 
των τελικών επενδυτών και καθιστούν 
ευκολότερη για αυτούς την άντληση 
οφελών από ένα ευρύ φάσμα 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, και παράλληλα προβλέπουν 
κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν στους 
επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
επενδυτικές αποφάσεις. Παρότι οι εν λόγω 
στόχοι έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, 
οι γνωστοποιήσεις προς τους τελικούς 
επενδυτές σχετικά με την ενσωμάτωση 
των κινδύνων βιωσιμότητας και των 
στόχων αειφόρων επενδύσεων από τις 
εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, τους ΔΟΕΕ, 
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις 
επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 
διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα ΙΕΣΠ, τους 
παρόχους συνταξιοδοτικών προϊόντων, 
τους διαχειριστές EuVECA και τους 
διαχειριστές EuSEF (συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές) και οι 
γνωστοποιήσεις προς τους τελικούς 
επενδυτές σχετικά με την ενσωμάτωση των 
κινδύνων βιωσιμότητας στις 
συμβουλευτικές διαδικασίες από τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου38 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 είναι 
να διευκολυνθεί η ανάληψη και η άσκηση 
των δραστηριοτήτων των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), των διαχειριστών οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των 
επιχειρήσεων επενδύσεων, των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των 
ιδρυμάτων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), των 
διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού 
κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις 
(διαχειριστές EuVECA), και των 
διαχειριστών ταμείων κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που πληρούν τις 
προϋποθέσεις (διαχειριστές EuSEF). Οι εν 
λόγω οδηγίες και κανονισμοί 
εξασφαλίζουν πιο ομοιόμορφη προστασία 
των τελικών επενδυτών και καθιστούν 
ευκολότερη για αυτούς την άντληση 
οφελών από ένα ευρύ φάσμα 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, και παράλληλα προβλέπουν 
κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν στους 
επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
επενδυτικές αποφάσεις. Παρότι οι εν λόγω 
στόχοι έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, 
οι γνωστοποιήσεις σχετικά με τον 
αντίκτυπο στην αειφορία και την 
ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας 
και των στόχων αειφόρων επενδύσεων στη 
διαδικασία λήψης επενδυτικών 
αποφάσεων από τις εταιρείες διαχείρισης 
ΟΣΕΚΑ, τους ΔΟΕΕ, τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις επενδύσεων 
που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, 
τα ΙΕΣΠ, τους παρόχους συνταξιοδοτικών 
προϊόντων, τους διαχειριστές EuVECA και 
τους διαχειριστές EuSEF (συμμετέχοντες 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές) και οι 
γνωστοποιήσεις προς τους τελικούς 
επενδυτές σχετικά με την ενσωμάτωση των 
κινδύνων βιωσιμότητας στις 
συμβουλευτικές διαδικασίες από τους 
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παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον 
αφορά τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα 
σε ασφάλιση (IBIP) και τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές 
συμβουλές (χρηματοοικονομικοί 
σύμβουλοι) είναι ανεπαρκώς 
ανεπτυγμένες, καθώς τέτοιες 
γνωστοποιήσεις δεν υπόκεινται ακόμη σε 
εναρμονισμένες απαιτήσεις.

ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 
παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον 
αφορά τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα 
σε ασφάλιση (IBIP) και τις επιχειρήσεις 
επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές 
συμβουλές (χρηματοοικονομικοί 
σύμβουλοι) είναι ανεπαρκώς 
ανεπτυγμένες, καθώς τέτοιες 
γνωστοποιήσεις δεν υπόκεινται ακόμη σε 
εναρμονισμένους δείκτες και απαιτήσεις. 
Προκειμένου να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όσον 
αφορά τον αντίκτυπο στην αειφορία και 
τους κινδύνους βιωσιμότητας, οι ίδιοι οι 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές χρειάζονται αξιόπιστη, 
συγκρίσιμη και εναρμονισμένη 
γνωστοποίηση πληροφοριών από τις 
εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. 
Η οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39α 

καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις 
απαιτήσεις λογιστικής και υποβολής 
στοιχείων προς τις οποίες πρέπει να 
συμμορφώνονται οι εταιρείες. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένη και ελεγχόμενη υποβολή 
στοιχείων σχετικά με τους κινδύνους 
βιωσιμότητας και τον αντίκτυπο στην 
αειφορία, προκειμένου να ανταποκρίνεται 
στην αυξανόμενη ανάγκη ενσωμάτωσης 
ζητημάτων σχετικών με τη βιωσιμότητα 
στη στρατηγική και τη διαχείριση 
κινδύνων των εταιρειών.

__________________ __________________

32 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

32 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

33 Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, που αφορά την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 

33 Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, που αφορά την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
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ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 
17.12.2009, σ. 1).

ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 
17.12.2009, σ. 1).

34 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους 
διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

34 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους 
διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

35 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 349).

35 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 349).

36 Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ 
L 26 της 2.2.2016, σ. 19).

36 Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ 
L 26 της 2.2.2016, σ. 19).

37 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 
354 της 23.12.2016, σ. 37).

37 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 
354 της 23.12.2016, σ. 37).

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 
25.4.2013, σ. 1).

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 
25.4.2013, σ. 1).

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ 
L 115 της 25.4.2013, σ. 18).

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ 
L 115 της 25.4.2013, σ. 18).

39α Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων 
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της 
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οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 
της 29.6.2013, σ. 19).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ελλείψει εναρμονισμένων 
ενωσιακών κανόνων για τις 
γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία 
στους τελικούς επενδυτές, είναι πιθανό να 
εξακολουθήσουν να θεσπίζονται 
αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο και 
ενδέχεται να διατηρηθούν οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε διαφορετικούς τομείς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τέτοια 
αποκλίνοντα μέτρα και προσεγγίσεις θα 
εξακολουθήσουν να προκαλούν 
σημαντικές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού, που προκύπτουν από 
σημαντικές διαφορές στα πρότυπα 
γνωστοποίησης. Επιπλέον, η παράλληλη 
ανάπτυξη των βασιζόμενων στην αγορά 
πρακτικών, βάσει προτεραιοτήτων με 
εμπορικά κριτήρια που παράγουν 
αποκλίνοντα αποτελέσματα επί του 
παρόντος, προκαλεί περαιτέρω
κατακερματισμό της αγοράς και ενδέχεται 
να επιτείνει ακόμη περαιτέρω στο μέλλον 
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα 
αποκλίνοντα πρότυπα γνωστοποίησης και
οι βασιζόμενες στην αγορά πρακτικές 
καθιστούν πολύ δύσκολη τη σύγκριση 
μεταξύ των διαφορετικών 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, δημιουργούν άνισους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων και 
των υπηρεσιών αυτών και μεταξύ των 
διαύλων διανομής, και εγείρουν 
πρόσθετους φραγμούς στην εσωτερική 
αγορά. Τέτοιες αποκλίσεις είναι επίσης 
πιθανό να προκαλούν σύγχυση στους 

(3) Ελλείψει εναρμονισμένων 
ενωσιακών κανόνων για τις 
γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία 
εκ μέρους των εκδοτών και των 
επενδυτών, είναι πιθανό να 
εξακολουθήσουν να θεσπίζονται 
αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο και 
ενδέχεται να διατηρηθούν οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε διαφορετικούς τομείς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τέτοια
αποκλίνοντα μέτρα και προσεγγίσεις θα 
εξακολουθήσουν να προκαλούν 
σημαντικές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού, που προκύπτουν από 
σημαντικές διαφορές στα πρότυπα 
γνωστοποίησης. Επιπλέον, η παράλληλη 
ανάπτυξη των βασιζόμενων στην αγορά 
πρακτικών, βάσει προτεραιοτήτων με 
εμπορικά κριτήρια που παράγουν 
αποκλίνοντα αποτελέσματα επί του 
παρόντος, προκαλεί περαιτέρω 
κατακερματισμό της αγοράς και ενδέχεται 
να επιτείνει ακόμη περαιτέρω στο μέλλον 
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα 
αποκλίνοντα πρότυπα γνωστοποίησης, οι 
βασιζόμενες στην αγορά πρακτικές και η 
έλλειψη ενός εναρμονισμένου συνόλου 
δεικτών καθιστούν πολύ δύσκολη τη 
σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, δημιουργούν άνισους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων και 
των υπηρεσιών αυτών και μεταξύ των 
διαύλων διανομής, και εγείρουν 
πρόσθετους φραγμούς στην εσωτερική 



PE628.607v01-00 8/33 AD\1165213EL.docx

EL

τελικούς επενδυτές και να αλλοιώνουν τις 
επενδυτικές τους αποφάσεις. Για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη 
συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, τα 
κράτη μέλη ενδέχεται να θεσπίσουν 
αποκλίνοντα εθνικά μέτρα, τα οποία θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και να είναι επιζήμια για τους 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και τους χρηματοοικονομικούς 
συμβούλους. Επιπλέον, η έλλειψη 
εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τη 
διαφάνεια καθιστά δύσκολη για τους 
τελικούς επενδυτές την αποτελεσματική 
σύγκριση μεταξύ διαφορετικών 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών σε διαφορετικά κράτη μέλη ως 
προς τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
κινδύνους και τους στόχους των αειφόρων 
επενδύσεων. Είναι συνεπώς αναγκαία η 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων 
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
η πρόληψη των ενδεχόμενων μελλοντικών 
εμποδίων.

αγορά. Τέτοιες αποκλίσεις είναι επίσης 
πιθανό να προκαλούν σύγχυση στους 
τελικούς επενδυτές και να αλλοιώνουν τις 
επενδυτικές τους αποφάσεις. Για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη 
συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, τα 
κράτη μέλη ενδέχεται να θεσπίσουν 
αποκλίνοντα εθνικά μέτρα, τα οποία θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια 
στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και να είναι επιζήμια για τους 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και τους χρηματοοικονομικούς 
συμβούλους. Επιπλέον, η έλλειψη 
εναρμονισμένων κανόνων και δεικτών
σχετικά με τη διαφάνεια καθιστά δύσκολη 
για τους επενδυτές την αποτελεσματική 
σύγκριση μεταξύ των σχετικών 
επιχειρήσεων στις οποίες γίνονται 
επενδύσεις και μεταξύ των διαφορετικών 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών σε διαφορετικά κράτη μέλη ως 
προς τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 
σχετικό με τη διακυβέρνηση αντίκτυπο 
και κινδύνους και τους στόχους των 
αειφόρων επενδύσεων. Είναι συνεπώς 
αναγκαία η αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων εμποδίων στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και η πρόληψη των 
ενδεχόμενων μελλοντικών εμποδίων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για να εξασφαλιστεί συνεπής 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και 
οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό να 
εφαρμόζονται με σαφήνεια και συνέπεια 
από τους συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι αναγκαίο 
να καθοριστεί ένας εναρμονισμένος 
ορισμός των «αειφόρων επενδύσεων».

(4) Για να εξασφαλιστεί συνεπής 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και 
οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό να 
εφαρμόζονται με σαφήνεια και συνέπεια 
από τους συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι αναγκαίο 
να καθοριστεί ένας εναρμονισμένος 
ορισμός των «αειφόρων επενδύσεων» και 
των «κινδύνων βιωσιμότητας» με βάση 
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ένα εναρμονισμένο σύνολο δεικτών.
Παρόλο που θα εστιάζει στους 
σημαντικούς κινδύνους, ο εν λόγω 
ορισμός θα πρέπει να είναι στραμμένος 
προς το μέλλον, ώστε να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τους αναδυόμενους 
κινδύνους.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς ορισμοί και εναρμονισμένοι δείκτες για να εξασφαλιστεί 
η ασφάλεια δικαίου και ένα ελάχιστο επίπεδο συνοχής μεταξύ των εθνικών αρχών και των 
συμμετεχόντων στην αγορά, καθώς και για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της αγοράς.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Δεδομένου ότι οι δείκτες 
αξιολόγησης της αειφορίας χρησιμεύουν 
ως τυποποιημένα σημεία αναφοράς έναντι 
των οποίων μετρώνται οι αειφόρες 
επενδύσεις, οι τελικοί επενδυτές θα πρέπει 
να ενημερώνονται μέσω προσυμβατικών 
γνωστοποιήσεων όσον αφορά την 
καταλληλότητα του καθορισμένου δείκτη, 
ήτοι την ευθυγράμμιση του προκείμενου 
δείκτη με τον στόχο της αειφόρου 
επένδυσης. Οι συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει 
επίσης να γνωστοποιούν τους λόγους για 
τη διαφορετική στάθμιση και συνιστώσες 
του καθορισμένου δείκτη σε σύγκριση με 
έναν ευρύ δείκτη της αγοράς. Για να 
προωθήσουν περαιτέρω τη διαφάνεια, οι 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές θα πρέπει επίσης να υποδεικνύουν 
πού μπορεί να βρεθεί η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 
καθορισμένου δείκτη και του ευρέος 
δείκτη της αγοράς, ούτως ώστε οι τελικοί 
επενδυτές να έχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το πώς επιλέχθηκαν και 
σταθμίστηκαν τα υποκείμενα περιουσιακά 

(6) Δεδομένου ότι οι δείκτες 
αξιολόγησης της αειφορίας χρησιμεύουν 
ως τυποποιημένα σημεία αναφοράς έναντι 
των οποίων μετρώνται οι αειφόρες 
επενδύσεις, οι τελικοί επενδυτές θα πρέπει 
να ενημερώνονται μέσω προσυμβατικών 
γνωστοποιήσεων όσον αφορά την 
καταλληλότητα του καθορισμένου δείκτη, 
ήτοι την ευθυγράμμιση του προκείμενου 
δείκτη με τον στόχο της αειφόρου 
επένδυσης. Οι συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει 
επίσης να γνωστοποιούν τους λόγους για 
τη διαφορετική στάθμιση και συνιστώσες 
του καθορισμένου δείκτη σε σύγκριση με 
έναν ευρύ δείκτη της αγοράς. Για να 
προωθήσουν περαιτέρω τη διαφάνεια, οι 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές θα πρέπει επίσης να υποδεικνύουν 
πού μπορεί να βρεθεί η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 
καθορισμένου δείκτη και του ευρέος 
δείκτη της αγοράς, ούτως ώστε οι τελικοί 
επενδυτές να έχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το πώς επιλέχθηκαν και 
σταθμίστηκαν τα υποκείμενα περιουσιακά 
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στοιχεία των δεικτών, ποια περιουσιακά 
στοιχεία αποκλείστηκαν και για ποιον 
λόγο, πώς μετρήθηκαν οι επιπτώσεις των 
υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων στην 
αειφορία ή ποιες πηγές δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν. Οι εν λόγω 
γνωστοποιήσεις αναμένεται να δίνουν τη 
δυνατότητα αποτελεσματικής σύγκρισης 
και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 
σωστής αντίληψης για τις επενδύσεις που 
προάγουν την αειφορία. Όταν δεν έχει 
καθοριστεί δείκτης ως δείκτης αναφοράς, 
οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές θα πρέπει να εξηγούν πώς 
επιτυγχάνεται ο στόχος της αειφόρου 
επένδυσης.

στοιχεία των δεικτών, ποια περιουσιακά 
στοιχεία αποκλείστηκαν και για ποιον 
λόγο, πώς μετρήθηκαν οι επιπτώσεις των 
υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων στην 
αειφορία ή ποιες πηγές δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν. Οι εν λόγω 
γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα βασίζονται 
σε ένα εναρμονισμένο σύνολο δεικτών,
αναμένεται να δίνουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικής σύγκρισης και να 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη σωστής 
αντίληψης για τις επενδύσεις που 
προάγουν την αειφορία. Όταν δεν έχει 
καθοριστεί δείκτης ως δείκτης αναφοράς, 
οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές θα πρέπει να εξηγούν πώς 
επιτυγχάνεται ο στόχος της αειφόρου 
επένδυσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στην περίπτωση που ένα 
χρηματοπιστωτικό προϊόν ή υπηρεσία 
αποτελείται από ομολογίες, συμβάσεις επί 
διαφοράς, παράγωγα ή άλλα μέσα που 
βασίζονται στην αξία υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων, οι 
γνωστοποιήσεις θα πρέπει να 
προσδιορίζουν με σαφή τρόπο τη σύνδεση 
μεταξύ της επίτευξης των στόχων 
βιωσιμότητας και της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για την ενίσχυση της διαφάνειας 
και την ενημέρωση των τελικών 

(8) Για την ενίσχυση της διαφάνειας 
και της συγκρισιμότητας και για την 
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επενδυτών, η πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των 
κινδύνων βιωσιμότητας από τους 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές στις διαδικασίες λήψης 
επενδυτικών αποφάσεων, και από τους 
χρηματοοικονομικούς συμβούλους στις 
συμβουλευτικές διαδικασίες θα πρέπει να 
ρυθμίζεται μέσω της απαίτησης από τις εν 
λόγω οντότητες να διατηρούν τις 
πληροφορίες αυτές στους δικτυακούς 
τόπους τους.

ενημέρωση των επενδυτών, η πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
συνεκτίμησης του αντίκτυπου στην 
αειφορία και σχετικά με τον τρόπο 
ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας 
από τους συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές στις 
διαδικασίες λήψης επενδυτικών 
αποφάσεων, και από τους 
χρηματοοικονομικούς συμβούλους στις 
συμβουλευτικές διαδικασίες θα πρέπει να 
ρυθμίζεται μέσω της απαίτησης από τις εν 
λόγω οντότητες να διατηρούν τις 
πληροφορίες αυτές στους δικτυακούς 
τόπους τους.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ισχύουσες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης που καθορίζονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία δεν προβλέπουν ότι 
πρέπει να γνωστοποιούνται όλες οι 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
ορθή ενημέρωση των τελικών επενδυτών 
όσον αφορά τον αντίκτυπο των 
επενδύσεών τους στην αειφορία. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
περισσότερες συγκεκριμένες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης όσον αφορά τις αειφόρες 
επενδύσεις. Για παράδειγμα, ο συνολικός 
αντίκτυπος των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων στην αειφορία θα πρέπει να 
αναφέρεται τακτικά μέσω δεικτών που 
είναι σχετικοί για τον επιλεγμένο στόχο 
αειφόρου επένδυσης. Όταν έχει καθοριστεί 
κατάλληλος δείκτης ως δείκτης αναφοράς, 
οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να 
παρέχονται για τον καθορισμένο δείκτη 
και για έναν ευρύ δείκτη της αγοράς, ώστε 
να μπορεί να γίνει σύγκριση. Θα πρέπει, 
επίσης, να γνωστοποιούνται πληροφορίες 
σχετικά με τις συνιστώσες του 
καθορισμένου δείκτη και του ευρέος 

(9) Οι ισχύουσες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης που καθορίζονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία δεν προβλέπουν ότι 
πρέπει να γνωστοποιούνται όλες οι 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
ορθή ενημέρωση των τελικών επενδυτών 
όσον αφορά τον αντίκτυπο των 
επενδύσεών τους στην αειφορία. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
περισσότερες συγκεκριμένες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης όσον αφορά τις αειφόρες 
επενδύσεις. Για παράδειγμα, ο συνολικός 
αντίκτυπος των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων στην αειφορία θα πρέπει να 
αναφέρεται τακτικά μέσω ενός 
εναρμονισμένου συνόλου δεικτών που 
είναι σχετικοί για τον επιλεγμένο στόχο 
αειφόρου επένδυσης. Όταν έχει καθοριστεί 
κατάλληλος δείκτης ως δείκτης αναφοράς, 
οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να 
παρέχονται για τον καθορισμένο δείκτη 
και για έναν ευρύ δείκτη της αγοράς, ώστε 
να μπορεί να γίνει σύγκριση. Θα πρέπει, 
επίσης, να γνωστοποιούνται πληροφορίες 
σχετικά με τις συνιστώσες του 
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δείκτη της αγοράς, καθώς και οι 
σταθμίσεις τους, προκειμένου να 
παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των 
στόχων αειφόρων επενδύσεων. Όταν οι 
διαχειριστές των ευρωπαϊκών ταμείων 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας διαθέτουν 
πληροφορίες σχετικά με τις θετικές 
κοινωνικές επιπτώσεις στις οποίες 
αποσκοπεί ένα δεδομένο ταμείο, το 
συνολικό κοινωνικό αποτέλεσμα που 
επιτεύχθηκε και τις συναφείς μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, δύνανται, 
κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούν τις εν 
λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς των 
γνωστοποιήσεων που προβλέπονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

καθορισμένου δείκτη και του ευρέος 
δείκτη της αγοράς, καθώς και οι 
σταθμίσεις τους, προκειμένου να 
παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των 
στόχων αειφόρων επενδύσεων. Όταν οι 
διαχειριστές των ευρωπαϊκών ταμείων 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας διαθέτουν 
πληροφορίες σχετικά με τις θετικές 
κοινωνικές επιπτώσεις στις οποίες 
αποσκοπεί ένα δεδομένο ταμείο, το 
συνολικό κοινωνικό αποτέλεσμα που 
επιτεύχθηκε και τις συναφείς μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, δύνανται, 
κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούν τις εν 
λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς των 
γνωστοποιήσεων που προβλέπονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η οδηγία 2013/34/EE του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου40 επιβάλλει υποχρεώσεις 
διαφάνειας όσον αφορά τις κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και σχετικές με την 
εταιρική διακυβέρνηση πτυχές στην 
υποβολή μη χρηματοοικονομικών 
αναφορών. Η απαιτούμενη μορφή και 
παρουσίαση που καθιερώνονται με τις εν 
λόγω οδηγίες δεν είναι, ωστόσο, 
κατάλληλες για άμεση χρήση από τους 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και τους χρηματοοικονομικούς 
συμβούλους, όταν συναλλάσσονται με 
τους τελικούς επενδυτές. Οι συμμετέχοντες 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι 
χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει 
να έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν 
πληροφορίες από τις εκθέσεις διαχείρισης 
και τις μη χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, σύμφωνα με την οδηγία 

(10) Η οδηγία 2013/34/EE του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου40 επιβάλλει υποχρεώσεις 
διαφάνειας όσον αφορά τις κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και σχετικές με την 
εταιρική διακυβέρνηση πτυχές στην 
υποβολή μη χρηματοοικονομικών 
αναφορών. Η απαιτούμενη μορφή και 
παρουσίαση που καθιερώνονται με τις εν 
λόγω οδηγίες δεν είναι, ωστόσο, 
κατάλληλες για άμεση χρήση από τους 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και τους χρηματοοικονομικούς 
συμβούλους, όταν συναλλάσσονται με 
τους τελικούς επενδυτές. Οι συμμετέχοντες 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι 
χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και οι 
εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να 
γνωστοποιούν πληροφορίες για τον 
αντίκτυπο και τους κινδύνους που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, την 
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2013/34/ΕΕ, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση.

κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση 
σε ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης και μη 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ, για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

__________________ __________________

40 Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς 
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, 
την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση των 
οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, 
σ. 19).

40 Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς 
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, 
την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση των 
οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, 
σ. 19).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
(«ΕΒΑ»), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων 
(«ΕΙΟPA») και η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕSMA») 
(από κοινού γνωστές ως «ESA»), που 
συστάθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41, τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου42 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, 
αντιστοίχως, θα πρέπει, μέσω της Μικτής 
Επιτροπής, να καταρτίζουν ρυθμιστικά 
τεχνικά πρότυπα, όπου να διευκρινίζονται 
περαιτέρω οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο των 
πληροφοριών για τους στόχους των
αειφόρων επενδύσεων, που πρέπει να 

(13) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
(«ΕΒΑ»), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων 
(«ΕΙΟPA») και η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕSMA») 
(από κοινού γνωστές ως «ESA»), που 
συστάθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41, τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου42 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, 
αντιστοίχως, θα πρέπει, μέσω της Μικτής 
Επιτροπής, να καταρτίζουν ρυθμιστικά 
τεχνικά πρότυπα, όπου να διευκρινίζονται 
περαιτέρω οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο των 
πληροφοριών σχετικά με τον αντίκτυπο 
στην αειφορία και τους κινδύνους 
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γνωστοποιούνται στα προσυμβατικά 
έγγραφα, στις περιοδικές εκθέσεις και 
στους δικτυακούς τόπους των 
συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού αριθ. 1093/2010, του 
κανονισμού αριθ. 1094/2010 και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
ώστε να εγκρίνει τα εν λόγω ρυθμιστικά 
τεχνικά πρότυπα.

βιωσιμότητας των επενδύσεων, που 
πρέπει να γνωστοποιούνται στα 
προσυμβατικά έγγραφα, στις περιοδικές
και ετήσιες ενοποιημένες εκθέσεις και 
στους δικτυακούς τόπους των 
συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 
του κανονισμού αριθ. 1093/2010, του 
κανονισμού αριθ. 1094/2010 και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
ώστε να εγκρίνει τα εν λόγω ρυθμιστικά 
τεχνικά πρότυπα.

__________________ __________________

41 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών), την τροποποίηση της 
απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την 
κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, 
σ. 12).

41 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών), την τροποποίηση της 
απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την 
κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, 
σ. 12).

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ 
L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ 
L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 
15.12.2010, σ. 84).

43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 
15.12.2010, σ. 84).
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι κανόνες γνωστοποίησης που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
συμπληρώνουν την καθιέρωση ενός 
πλήρους, γενικού και υποχρεωτικού 
πλαισίου δέουσας επιμέλειας για όλους 
τους συμμετέχοντες στις αγορές, τόσο 
επενδυτές όσο και εταιρείες στις οποίες 
γίνονται επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης μιας συνιστώσας 
καθήκοντος μέριμνας, το οποίο θα 
εφαρμοστεί σταδιακά πλήρως εντός μιας 
μεταβατικής περιόδου και λαμβανομένης 
υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και με 
βάση το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 29ης Μαΐου 2018, 
σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση, 
με το οποίο ζητείται ένα υποχρεωτικό 
πλαίσιο δέουσας επιμέλειας.

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση του πλαισίου δέουσας επιμέλειας για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές βοηθά τους επενδυτές να αποφεύγουν πιθανές αρνητικές συνέπειες των επενδύσεών τους
στην κοινωνία και το περιβάλλον, να αποφεύγουν χρηματοοικονομικούς κινδύνους και 
κινδύνους για τη φήμη τους, να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών και των 
δικαιούχων τους, και να λαμβάνουν υπόψη κινδύνους που εκφεύγουν μιας αποκλειστικά 
οικονομικής αντίληψης των καθηκόντων τους ως επενδυτών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού, ήτοι η ενίσχυση της 
προστασίας των τελικών επενδυτών και η 

(18) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού, ήτοι να ενισχυθεί η 
ενημέρωση των επενδυτών και να 
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βελτίωση των γνωστοποιήσεων σε
αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων διασυνοριακών αγορών για
τους τελικούς επενδυτές, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, λόγω της ανάγκης να 
καθιερωθούν ενιαίες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης σε επίπεδο Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών,

βελτιωθούν οι γνωστοποιήσεις προς
αυτούς, καθώς και να διευκολυνθούν οι 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, οι σύμβουλοι επενδύσεων και οι 
εισηγμένες εταιρείες να συνεκτιμούν 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους 
στις επενδυτικές στρατηγικές και τις 
αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων 
τους, δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, λόγω της ανάγκης να
καθιερωθούν ενιαίες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης σε επίπεδο Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών,

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Για να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όσον 
αφορά τον αντίκτυπο στην αειφορία και 
τους κινδύνους βιωσιμότητας, οι 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές χρειάζονται αξιόπιστη, 
συγκρίσιμη και εναρμονισμένη 
γνωστοποίηση πληροφοριών από τις 
εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. 
Επομένως, οι απαιτήσεις γνωστοποίησης 
που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 
εισηγμένες εταιρείες μετά από 
μεταβατική περίοδο 18 μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Αντιστοίχως, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάσει αν θα ήταν σκόπιμο να προτείνει 
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αντίστοιχες τροποποιήσεις στην οδηγία 
2013/34/ΕΕ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει 
εναρμονισμένους κανόνες για τη διαφάνεια 
η οποία πρέπει να εφαρμόζεται από τους 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές που παρέχουν 
ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα 
επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε 
ασφάλιση και τις επιχειρήσεις επενδύσεων 
που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, 
όσον αφορά την ενσωμάτωση των 
κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία 
λήψης επενδυτικών αποφάσεων ή τη 
συμβουλευτική διαδικασία, και τη 
διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων που στοχεύουν σε αειφόρες 
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει 
εναρμονισμένους κανόνες για τη διαφάνεια 
η οποία πρέπει να εφαρμόζεται από τους 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές που παρέχουν 
ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα 
επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε 
ασφάλιση και τις επιχειρήσεις επενδύσεων 
που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, 
καθώς και τις εισηγμένες εταιρείες, όσον 
αφορά τον τρόπο ενσωμάτωσης των 
κινδύνων βιωσιμότητας και του 
αντίκτυπου στην αειφορία στη διαδικασία 
λήψης επενδυτικών αποφάσεων ή τη 
συμβουλευτική διαδικασία, καθώς και
όσον αφορά τη διαφάνεια του αντίκτυπου 
στην αειφορία και των κινδύνων 
βιωσιμότητας των επενδυτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων, εφόσον 
είναι σημαντικό και ενδείκνυται.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι σαφές στο νομικό κείμενο ότι οι απαιτήσεις διαφάνειας του κανονισμού 
εφαρμόζονται σε όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) «εισηγμένη εταιρεία»: επιχείρηση 



PE628.607v01-00 18/33 AD\1165213EL.docx

EL

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό 
προϊόν, όπως προτείνεται στον κανονισμό 
201X/XXX1α του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

__________________

1α Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού 
ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος 
(PEPP), 2017/0143 (COD).

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «αειφόρες επενδύσεις»: 
οποιαδήποτε από τις κάτωθι ή 
συνδυασμός οποιωνδήποτε από τις 
κάτωθι:

ιε) «αειφόρες επενδύσεις»: προϊόντα 
που σχετίζονται με στρατηγικές οι οποίες 
έχουν στόχο την επίτευξη 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
σχετικού με τη διακυβέρνηση αντίκτυπου, 
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 
συνδυασμού από τα κάτωθι, στον βαθμό 
που οι στόχοι οποιασδήποτε κατηγορίας 
συμφωνούν με και δεν βλάπτουν 
σημαντικά οποιονδήποτε από τους 
στόχους των άλλων κατηγοριών 
παρακάτω:

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) επενδύσεις σε μια οικονομική 
δραστηριότητα η οποία συνεισφέρει σε 
έναν περιβαλλοντικό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
περιβαλλοντικά βιώσιμης επένδυσης όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί αναφορά 
στον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων]·

(i) επενδύσεις σε μια οικονομική 
δραστηριότητα η οποία συνεισφέρει σε 
έναν περιβαλλοντικό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
περιβαλλοντικά βιώσιμης επένδυσης όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί αναφορά 
στον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων] και με βάση 
σημαντικούς δείκτες για την αποδοτική 
χρήση των πόρων, όπως τη χρήση 
ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμης 
ενέργειας, τη χρήση πρώτων υλών, την 
παραγωγή αποβλήτων, τις εκπομπές, τις 
εκπομπές CO2, τη χρήση υδάτων, τη 
χρήση γης και τον αντίκτυπο στη 
βιοποικιλότητα·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) επενδύσεις σε εταιρείες που 
ακολουθούν πρακτικές χρηστής 
διακυβέρνησης, και ιδίως σε εταιρείες με 
ορθές δομές διαχείρισης, σχέσεις 
εργαζομένων, αποδοχές του προσωπικού 
και φορολογική συμμόρφωση·

iii) επενδύσεις σε εταιρείες που 
ακολουθούν πρακτικές χρηστής 
διακυβέρνησης, και ιδίως σε εταιρείες με 
ορθές δομές διαχείρισης και δέουσας 
επιμέλειας, σχέσεις εργαζομένων, 
αποδοχές του προσωπικού και φορολογική 
συμμόρφωση·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ α) «κίνδυνοι βιωσιμότητας»: 
χρηματοοικονομικοί ή μη 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, είτε 
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πρόκειται για σημαντικούς κινδύνους είτε 
για κινδύνους που πρόκειται να επέλθουν 
μακροπρόθεσμα, οι οποίοι συνδέονται με 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες, εφόσον είναι ουσιαστικής 
σημασίας για μια συγκεκριμένη 
επενδυτική προσέγγιση·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια των πολιτικών κινδύνου 
βιωσιμότητας

Διαφάνεια των πολιτικών κινδύνου 
βιωσιμότητας και του αντίκτυπου στην 
αειφορία

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιεύουν
γραπτές πολιτικές για την ενσωμάτωση 
των κινδύνων βιωσιμότητας στη 
διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων 
στους δικτυακούς τόπους τους.

1. Οι συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές διαθέτουν
γραπτές πολιτικές για την ενσωμάτωση 
των κινδύνων βιωσιμότητας και του 
αντίκτυπου στην αειφορία στη διαδικασία 
λήψης επενδυτικών αποφάσεων, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τους τομείς της 
διακυβέρνησης, της κατανομής 
περιουσιακών στοιχείων, της επενδυτικής 
στρατηγικής, της διαχείρισης κινδύνων, 
της άσκησης του δικαιώματος ψήφου 
των μετόχων και της δέσμευσης της 
εταιρείας, και δημοσιεύουν στους 
δικτυακούς τόπους τους περίληψη των εν 
λόγω πολιτικών σε γραπτή μορφή.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές 
όσον αφορά τα IBIP και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές 
συμβουλές δημοσιεύουν γραπτές πολιτικές 
για την ενσωμάτωση των κινδύνων 
βιωσιμότητας στις επενδυτικές συμβουλές 
ή στις ασφαλιστικές συμβουλές στους 
δικτυακούς τόπους τους.

2. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές 
όσον αφορά τα IBIP και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές 
συμβουλές διαθέτουν γραπτές πολιτικές 
για την ενσωμάτωση των κινδύνων 
βιωσιμότητας και του αντίκτυπου στην 
αειφορία στις επενδυτικές συμβουλές ή 
στις ασφαλιστικές συμβουλές, μεταξύ 
άλλων στους τομείς της διακυβέρνησης, 
της κατανομής περιουσιακών στοιχείων, 
της επενδυτικής στρατηγικής, της 
διαχείρισης κινδύνων, της άσκησης του 
δικαιώματος ψήφου των μετόχων και της 
δέσμευσης της εταιρείας, και 
δημοσιεύουν στους δικτυακούς τόπους 
τους περίληψη των εν λόγω πολιτικών σε 
γραπτή μορφή.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαθέτουν 
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που 
διασφαλίζουν ότι ο εντοπισμός και η 
διαχείριση των κινδύνων βιωσιμότητας 
είναι επαρκώς ενσωματωμένοι στη 
διαδικασία λήψης επενδυτικών 
αποφάσεων, μέσω της υποχρέωσης των 
επενδυτών να εντοπίζουν, να 
προλαμβάνουν, να μετριάζουν και να 
συνεκτιμούν παράγοντες ΠΚΔ, 
λαμβανομένων υπόψη των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ του 
2017, με τίτλο «Responsible business 
conduct for institutional investors: Key 
considerations for due diligence under the 
OECD Guidelines for Multinational 
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Enterprises» (Υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές: 
Βασικές παρατηρήσεις για τη δέουσα 
επιμέλεια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις), και δημοσιεύουν στους 
δικτυακούς τόπους τους τις εν λόγω 
διαδικασίες σε γραπτή μορφή.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι γραπτές πολιτικές που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) ενσωμάτωση των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο των 
σοβαρών όσο και των χρόνιων κινδύνων 
για τις επενδύσεις·

β) ενσωμάτωση των κινδύνων και 
των ευκαιριών που σχετίζονται με τη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών 
ορίων για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, της τιμολόγησης του 
άνθρακα, των κινδύνων δικαστικών 
διαφορών, των κινδύνων για τη φήμη, 
των τεχνολογικών κινδύνων και των 
κινδύνων της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, η ολλανδική Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα 
της Αγγλίας και πολλά άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συμβουλευτικά όργανα 
αναγνωρίζουν τον συστημικό κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής για το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα και την οικονομία. Επομένως, οι κίνδυνοι βιωσιμότητας που ενσωματώνονται πρέπει 
να καλύπτουν σαφώς και τους κινδύνους που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή.



AD\1165213EL.docx 23/33 PE628.607v01-00

EL

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι γραπτές πολιτικές που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
πληροφορίες για τη διαδικασία 
εντοπισμού των κινδύνων βιωσιμότητας, 
τη μεθοδολογία και μετρήσεις που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
των κινδύνων βιωσιμότητας, την 
εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου 
όσον αφορά τον εντοπισμό και τη 
διαχείριση κινδύνων βιωσιμότητας και 
μια επισκόπηση των κινδύνων 
βιωσιμότητας που έχει εντοπίσει ο 
οργανισμός.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Η Επιτροπή εκδίδει, έως τις 30 
Ιουνίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο [...], 
προκειμένου να συμπληρώσει τον 
παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας 
λεπτομερέστερα τις απαιτήσεις για τις 
γραπτές πολιτικές και τις διαδικασίες 
δέουσας επιμέλειας, με σκοπό την 
αξιολόγηση της εφαρμογής τους.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος



PE628.607v01-00 24/33 AD\1165213EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια στην ενσωμάτωση των 
κινδύνων βιωσιμότητας

Διαφάνεια στην ενσωμάτωση των 
κινδύνων βιωσιμότητας και του 
αντίκτυπου στην αειφορία

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις διαδικασίες και τις 
προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την 
ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας 
στις επενδυτικές αποφάσεις·

α) τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας 
και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται 
για την ενσωμάτωση των κινδύνων 
βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων και 
των ευκαιριών που σχετίζονται με τη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, στις επενδυτικές 
αποφάσεις·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον βαθμό στον οποίο αναμένεται 
να έχουν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας σχετικό 
αντίκτυπο στις αποδόσεις των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων που 
διατίθενται·

β) τον βαθμό στον οποίο αναμένεται 
να έχουν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των κινδύνων που σχετίζονται με τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 
των κινδύνων και των ευκαιριών που 
σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
σχετικό αντίκτυπο σε περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και σχετικά με τη 
διακυβέρνηση ζητήματα και στις 
αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων που διατίθενται·
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, η ολλανδική Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα 
της Αγγλίας και πολλά άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συμβουλευτικά όργανα 
αναγνωρίζουν τον συστημικό κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής για το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα και την οικονομία. Επομένως, οι κίνδυνοι βιωσιμότητας που ενσωματώνονται πρέπει 
να καλύπτουν σαφώς και τους κινδύνους που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα σενάρια και το προβλεπόμενο 
κόστος που σχετίζονται με την 
τιμολόγηση του άνθρακα, από την 
εμπορία εκπομπών, τη φορολογία ή άλλες 
σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, και τα 
οποία έχουν ληφθεί υπόψη στις 
αξιολογήσεις των κινδύνων 
βιωσιμότητας·

Αιτιολόγηση

Η τιμολόγηση του άνθρακα, π.χ. μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ ή του 
εθνικού συστήματος εμπορίας εκπομπών της Κίνας, αποτελεί ένα σαφώς καθορισμένο κόστος. 
Ωστόσο, οι επενδυτές, οι δανειστές, οι ασφαλιστές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη συχνά δεν 
διαθέτουν σαφείς πληροφορίες για το πιθανό κόστος του άνθρακα που σχετίζεται με τις 
επενδύσεις. Δεδομένου ότι ο βαθμός και το επίπεδο τιμολόγησης του άνθρακα μπορεί να 
μεταβληθούν σημαντικά λόγω της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η 
ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά το κόστος του άνθρακα θα συνέβαλε στον περιορισμό των 
συστημικών κινδύνων.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) τα αποτελέσματα μιας 
προσομοίωσης ακραίων κλιματικών 
καταστάσεων με τη χρήση ανάλυσης 
σεναρίων για την αξιολόγηση ορισμένων 
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πιθανών μελλοντικών εξελίξεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω 
σεναρίων:

(i) ενός σεναρίου «ταχείας απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές» με μια 
15ετή μετάβαση παγκοσμίως σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς προς καθαρές 
μηδενικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου·

(ii) ενός σεναρίου «ανεξέλεγκτης 
υπερθέρμανσης» με τις επιπτώσεις της 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
κατά 4 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου 
των μετόχων σε θέματα αειφόρων 
επενδύσεων και μετριασμού των 
κινδύνων βιωσιμότητας, τις οδηγίες 
ψήφου και το σκεπτικό στο οποίο 
βασίζονται οι ψήφοι κατά της διοίκησης, 
οι αποχές και οι αμφιλεγόμενες ψήφοι.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις διαδικασίες και τις 
προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την 
ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας 
στις επενδυτικές συμβουλές ή στις 
ασφαλιστικές συμβουλές·

α) τις διαδικασίες και τις 
προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την 
ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των κινδύνων που σχετίζονται με τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 
των κινδύνων και των ευκαιριών που 
σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
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στις επενδυτικές συμβουλές ή στις 
ασφαλιστικές συμβουλές·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον βαθμό στον οποίο αναμένεται 
να έχουν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας σχετικό 
αντίκτυπο στις αποδόσεις των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων για τα 
οποία δόθηκαν συμβουλές·

β) τον βαθμό στον οποίο αναμένεται 
να έχουν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των κινδύνων που σχετίζονται με τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 
των κινδύνων και των ευκαιριών που 
σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
σχετικό αντίκτυπο σε περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και σχετικά με τη 
διακυβέρνηση ζητήματα και στις 
αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων για τα οποία δόθηκαν 
συμβουλές·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα σενάρια και το προβλεπόμενο 
κόστος που σχετίζονται με την 
τιμολόγηση του άνθρακα, από την 
εμπορία εκπομπών, τη φορολογία ή άλλες 
σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, και τα 
οποία έχουν ληφθεί υπόψη στις ποσοτικές 
αξιολογήσεις των κινδύνων 
βιωσιμότητας·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) τα αποτελέσματα μιας 
προσομοίωσης ακραίων κλιματικών 
καταστάσεων με τη χρήση ανάλυσης 
σεναρίων για την αξιολόγηση ορισμένων 
πιθανών μελλοντικών εξελίξεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω 
σεναρίων:

(i) ενός σεναρίου «ταχείας απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές» με μια 
15ετή μετάβαση παγκοσμίως σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς προς καθαρές 
μηδενικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου·

(ii) ενός σεναρίου «ανεξέλεγκτης 
υπερθέρμανσης» με τις επιπτώσεις της 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
κατά 4 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα·

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) για τις εισηγμένες εταιρείες, 
σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ. 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που 
θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για 
την επενδυτική απόφαση ενός επενδυτή. 
Οι εν λόγω πληροφορίες παρουσιάζονται 
με αμερόληπτο τρόπο, δεν είναι 
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παραπλανητικές ή δόλιες και δεν 
περιέχουν ουσιώδεις παραλείψεις 
στοιχείων.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια των αειφόρων επενδύσεων στις 
προσυμβατικές γνωστοποιήσεις

Διαφάνεια του αντίκτυπου στην αειφορία 
και των κινδύνων βιωσιμότητας των
επενδύσεων στις προσυμβατικές 
γνωστοποιήσεις

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικά με τις 
μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να 
αξιολογηθεί, να μετρηθεί και να 
παρακολουθηθεί ο αντίκτυπος των 
αειφόρων επενδύσεων που έχουν επιλεγεί 
για το χρηματοπιστωτικό προϊόν, 
συμπεριλαμβανομένων των πηγών των 
δεδομένων, των κριτηρίων ελέγχου για τα 
υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και τους 
σχετικούς δείκτες αειφορίας που 
χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος του 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος στην 
αειφορία·

β) πληροφορίες σχετικά με τις 
μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να 
αξιολογηθεί, να μετρηθεί και να 
παρακολουθηθεί ο αντίκτυπος, όσον 
αφορά την αειφορία, των επενδύσεων που 
έχουν επιλεγεί για το χρηματοπιστωτικό 
προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των πηγών 
των δεδομένων, των κριτηρίων ελέγχου για 
τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και 
των σχετικών δεικτών αειφορίας που 
χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος του 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος στην 
αειφορία·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που πρέπει να Οι πληροφορίες που πρέπει να 
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γνωστοποιούνται βάσει του πρώτου 
εδαφίου δημοσιεύονται με σαφήνεια και σε 
περίοπτη θέση στον δικτυακό τόπο.

γνωστοποιούνται βάσει του πρώτου 
εδαφίου δημοσιεύονται με σαφήνεια και σε 
περίοπτη θέση στον δικτυακό τόπο, με 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές 
από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μη 
εξειδικευμένου κοινού με διαφορετικά 
επίπεδα χρηματοοικονομικών γνώσεων.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές διαθέτουν 
χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 
και 3 περιλαμβάνουν περιγραφή των 
κάτωθι στις περιοδικές εκθέσεις:

1. Όταν οι συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές διαθέτουν 
χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 
και 3, περιλαμβάνουν περιγραφή των 
κάτωθι στις περιοδικές, ελεγχόμενες, 
ενοποιημένες εκθέσεις, που διενεργούνται 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση:

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον συνολικό αντίκτυπο του 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος ως προς την 
αειφορία, μέσω σχετικών δεικτών 
αειφορίας·

α) τον συνολικό αντίκτυπο του 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος ως προς την 
αειφορία, μέσω εναρμονισμένων και 
συγκρίσιμων δεικτών αειφορίας·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι εισηγμένες εταιρίες 
περιλαμβάνουν περιγραφή του τρόπου με 
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τον οποίο ο αντίκτυπος στην αειφορία και 
οι κίνδυνοι βιωσιμότητας έχουν 
ενσωματωθεί στις διαδικασίες 
διαχείρισης και τη στρατηγική 
επενδύσεων, στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις και τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις που 
αναφέρονται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) για τις εισηγμένες εταιρίες, 
σύμφωνα με τις περιοδικές καταστάσεις 
που αναφέρονται στην οδηγία 
2013/34/ΕΕ.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να 
συμπληρωθεί ημερομηνία 60 μήνες μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος], η 
Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να 
συμπληρωθεί ημερομηνία 24 μήνες μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος], η 
Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την καινοτομία αυτής της πολιτικής και τις ταχείες εξελίξεις στον τομέα 
της βιώσιμης χρηματοδότησης, είναι καταλληλότερη μια αξιολόγηση μετά από 24 μήνες.
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