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MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a fenntartható befektetésekkel és a 
fenntarthatósági kockázatokkal
kapcsolatos közzétételekről és az 
(EU) 2016/2341 rendelet módosításáról

a befektetések fenntarthatósági hatásaival 
és kockázataival kapcsolatos 
közzétételekről és az (EU) 2016/2341 
rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2009/65/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv32, a 2009/138/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv33, a 
2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv34, a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv35, az 
(EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv36, az (EU) 2016/2341 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv37, a 
345/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet38 és a 346/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet39 közös 
célkitűzése, hogy elősegítse az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozások (ÁÉKBV), az 
alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK-

(2) A 2009/65/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv32, a 2009/138/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv33, a 
2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv34, a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv35, az 
(EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv36, az (EU) 2016/2341 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv37, a 
345/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet38 és a 346/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet39 közös 
célkitűzése, hogy elősegítse az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozások (ÁÉKBV), az 
alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK-
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ok), a biztosítók, a befektetési 
vállalkozások, a biztosításközvetítők, a 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények , a minősített kockázatitőke-
alapok kezelői (EuVECA-kezelők) és a 
minősített szociális vállalkozási alapok 
kezelői (ESZVA-kezelők) 
tevékenységeinek megkezdését és 
folytatását. Ezek az irányelvek és 
rendeletek biztosítják a végső befektetők 
egységesebb védelmét, és megkönnyítik 
számukra, hogy kihasználják a pénzügyi 
termékek és szolgáltatások széles köréből 
adódó előnyöket, ezzel egyidejűleg pedig 
olyan szabályokat írnak elő, amelyek 
lehetővé teszik a befektetők számára a 
megalapozott döntések meghozatalát. 
Miközben ezek a célkitűzések jórészt 
teljesültek, addig az ÁÉKBV-alapkezelők, 
ABAK-ok, biztosítók, portfóliókezelést 
nyújtó befektetési vállalkozások, 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények, nyugdíjszolgáltatók, 
EuVECA-kezelők és ESZVA-kezelők 
(pénzügyi piaci szereplők) által a 
fenntarthatósági kockázatoknak és a 
fenntartható befektetések céljainak a 
befektetési döntéshozatalba történő 
beépítéséről a végső befektetőknek címzett
közzétételek, valamint a biztosítási alapú 
befektetési termékekkel kapcsolatban 
biztosítási tanácsadást nyújtó 
biztosításközvetítők és a befektetési 
tanácsadást nyújtó befektetési 
vállalkozások (pénzügyi tanácsadók) által a 
fenntarthatósági kockázatoknak a 
tanácsadási folyamatokban történő 
beépítéséről a végső befektetőknek címzett 
közzétételek nem fejlődtek kielégítő 
mértékben, mivel ezekre a közzétételekre 
még nem vonatkoznak harmonizált 
követelmények.

ok), a biztosítók, a befektetési 
vállalkozások, a biztosításközvetítők, a 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények (IORP), a minősített 
kockázatitőke-alapok kezelői (EuVECA-
kezelők) és a minősített szociális 
vállalkozási alapok kezelői (ESZVA-
kezelők) tevékenységeinek megkezdését és 
folytatását. Ezek az irányelvek és 
rendeletek biztosítják a végső befektetők 
egységesebb védelmét, és megkönnyítik 
számukra, hogy kihasználják a pénzügyi 
termékek és szolgáltatások széles köréből 
adódó előnyöket, ezzel egyidejűleg pedig 
olyan szabályokat írnak elő, amelyek 
lehetővé teszik a befektetők számára a 
megalapozott döntések meghozatalát. 
Miközben ezek a célkitűzések jórészt 
teljesültek, addig az ÁÉKBV-alapkezelők, 
ABAK-ok, biztosítók, portfóliókezelést 
nyújtó befektetési vállalkozások, 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények, nyugdíjszolgáltatók, 
EuVECA-kezelők és ESZVA-kezelők 
(pénzügyi piaci szereplők) által a 
fenntarthatósági hatásról, valamint a 
fenntarthatósági kockázatoknak és a 
fenntartható befektetések céljainak a 
befektetési döntéshozatalba történő 
beépítéséről kiadott közzétételek, valamint 
a biztosítási alapú befektetési termékekkel 
kapcsolatban biztosítási tanácsadást nyújtó 
biztosításközvetítők és a befektetési 
tanácsadást nyújtó befektetési 
vállalkozások (pénzügyi tanácsadók) által a 
fenntarthatósági kockázatoknak a 
tanácsadási folyamatokban történő 
beépítéséről a végső befektetőknek címzett 
közzétételek nem fejlődtek kielégítő 
mértékben, mivel ezekre a közzétételekre 
még nem vonatkoznak harmonizált 
mutatók és követelmények. A 
fenntarthatósági hatással és 
kockázatokkal kapcsolatos átvilágítási 
kötelezettségeiknek való megfeleléshez a 
pénzügyi piaci szereplőknek is szükségük 
van arra, hogy a befektetést befogadó 
társaságok megbízható, összehasonlítható 
és harmonizált módon információkat 
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tegyenek közzé. A 2013/34/EU irányelv39a

kötelezettségeket határoz meg a 
vállalatokra vonatkozó számviteli és 
beszámolási követelményekkel 
kapcsolatban. Ezért ezt az irányelvet 
aktualizálni kell a fenntarthatósági 
kockázatokról és hatásról történő 
integrált, ellenőrzött beszámolás 
belefoglalása érdekében, reagálva arra, 
hogy egyre inkább szükségessé válik a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
megfontolásoknak a vállalatok 
stratégiájába és kockázatkezelésébe való 
beépítése.

__________________ __________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról (HL L 302., 
2009.11.17., 32. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról (HL L 302., 
2009.11.17., 32. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/138/EK irányelve (2009. november 
25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 
2009.12.17., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/138/EK irányelve (2009. november 
25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 
2009.12.17., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
június 8-i 2011/61/EU irányelve az 
alternatívbefektetésialap-kezelőkről (HL L 
174. 2011.7.1., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
június 8-i 2011/61/EU irányelve az 
alternatívbefektetésialap-kezelőkről (HL L 
174. 2011.7.1., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.)

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.)

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/97 irányelve (2016. január 20.) a 
biztosítási értékesítésről (HL L 26., 
2016.2.2., 19. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/97 irányelve (2016. január 20.) a 
biztosítási értékesítésről (HL L 26., 
2016.2.2., 19. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/2341 irányelve (2016. december 14.) 
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/2341 irányelve (2016. december 14.) 
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
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intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről (HL L 354., 2016.12.23., 37. 
o.).

intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről (HL L 354., 2016.12.23., 37. 
o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
345/2013/EU rendelete (2013. április 17.) 
az európai kockázatitőke-alapokról (HL L 
115., 2013.4.25., 1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
345/2013/EU rendelete (2013. április 17.) 
az európai kockázatitőke-alapokról (HL L 
115., 2013.4.25., 1. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 
346/2013/EU rendelete (2013. április 17.) 
az európai szociális vállalkozási alapokról 
(HL L 115., 2013.4.25., 18. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 
346/2013/EU rendelete (2013. április 17.) 
az európai szociális vállalkozási alapokról 
(HL L 115., 2013.4.25., 18. o.).

39a Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a 
meghatározott típusú vállalkozások éves 
pénzügyi kimutatásairól, összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi 
kimutatásairól és a kapcsolódó 
beszámolókról, a 2006/43/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 78/660/EGK és 
a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 
19. o.).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A végső befektetőknek szóló,
fenntarthatósággal kapcsolatos 
közzétételekre vonatkozó harmonizált 
uniós szabályok hiányában valószínűleg a 
továbbiakban is széttartó intézkedéseket 
fognak elfogadni nemzeti szinten, és 
fennmaradhatnak a különböző pénzügyi 
szektorok eltérő megközelítései. Ezek az 
eltérő intézkedések és megközelítések a 
közzétételi standardok közötti nagy 
különbségek miatt továbbra is jelentősen 
torzítani fogják a versenyt. Emellett a piaci 
gyakorlatok ezzel párhuzamos fejlődése, 
amelyek eltérő eredményekkel járó üzleti 
megfontolásokon alapulnak, tovább 

(3) A kibocsátók és a befektetők
fenntarthatósággal kapcsolatos 
közzétételeire vonatkozó harmonizált uniós 
szabályok hiányában valószínűleg a 
továbbiakban is széttartó intézkedéseket 
fognak elfogadni nemzeti szinten, és 
fennmaradhatnak a különböző pénzügyi 
szektorok eltérő megközelítései. Ezek az 
eltérő intézkedések és megközelítések a 
közzétételi standardok közötti nagy 
különbségek miatt továbbra is jelentősen 
torzítani fogják a versenyt. Emellett a piaci 
gyakorlatok ezzel párhuzamos fejlődése, 
amelyek eltérő eredményekkel járó üzleti 
megfontolásokon alapulnak, tovább 
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fragmentálja a piacot, és a jövőben még 
tovább súlyosbíthatja a belső piac 
működését. Az eltérő közzétételi 
standardok és piaci alapú gyakorlatok 
megnehezítik a különböző pénzügyi 
termékek és szolgáltatások 
összehasonlítását, egyenlőtlen 
versenyfeltételeket teremtenek e termékek 
és szolgáltatások, valamint az értékesítési 
csatornák között, továbbá újabb 
akadályokat emelnek a belső piac előtt.
Ezek az eltérések a végső befektetőket is 
összezavarhatják, és torzíthatják a 
befektetési döntéseiket. A Párizsi 
Éghajlatvédelmi Megállapodásnak való 
megfelelés biztosítása során a tagállamok 
valószínűleg eltérő nemzeti intézkedéseket 
fogadnak el, amelyek akadályozhatják a 
belső piaci zökkenőmentes működését, és 
károsak lehetnek a pénzügyi piaci 
szereplők és a pénzügyi tanácsadók 
számára. Emellett az átláthatósággal 
kapcsolatos harmonizált szabályok hiánya 
megnehezíti a végső befektetők számára a 
különböző tagállamokban kínált eltérő 
pénzügyi termékek és szolgáltatások 
tényleges összehasonlítását a környezeti, 
szociális és irányítási kockázatok, valamint 
a fenntartható befektetés céljai 
tekintetében. Ezért foglalkozni kell a belső 
piac működése előtt álló meglévő 
akadályokkal, és el kell kerülni a valószínű 
jövőbeli akadályokat.

fragmentálja a piacot, és a jövőben még 
tovább súlyosbíthatja a belső piac 
működését. Az eltérő közzétételi 
standardok és piaci alapú gyakorlatok, 
valamint a harmonizált mutatók hiánya
megnehezítik a különböző pénzügyi 
termékek és szolgáltatások 
összehasonlítását, egyenlőtlen 
versenyfeltételeket teremtenek e termékek 
és szolgáltatások, valamint az értékesítési 
csatornák között, továbbá újabb 
akadályokat emelnek a belső piac előtt. 
Ezek az eltérések a végső befektetőket is 
összezavarhatják, és torzíthatják a 
befektetési döntéseiket. A Párizsi 
Éghajlatvédelmi Megállapodásnak való 
megfelelés biztosítása során a tagállamok 
valószínűleg eltérő nemzeti intézkedéseket 
fogadnak el, amelyek akadályozhatják a 
belső piaci zökkenőmentes működését, és 
károsak lehetnek a pénzügyi piaci 
szereplők és a pénzügyi tanácsadók 
számára. Emellett az átláthatósággal 
kapcsolatos harmonizált szabályok és 
mutatók hiánya megnehezíti a befektetők 
számára a befektetést befogadó mögöttes 
társaságok és a különböző tagállamokban 
kínált eltérő pénzügyi termékek és 
szolgáltatások tényleges összehasonlítását 
a környezeti, szociális és irányítási hatás és
kockázatok, valamint a fenntartható 
befektetés céljai tekintetében. Ezért 
foglalkozni kell a belső piac működése 
előtt álló meglévő akadályokkal, és el kell 
kerülni a valószínű jövőbeli akadályokat.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet következetes 
alkalmazásának, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy az ebben a rendeletben 
meghatározott közzétételi kötelezettségeket 
a pénzügyi piaci szereplők egyértelműen és 

(4) E rendelet következetes 
alkalmazásának, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy az ebben a rendeletben 
meghatározott közzétételi kötelezettségeket 
a pénzügyi piaci szereplők egyértelműen és 
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következetesen alkalmazzák, meg kell 
határoznia a „fenntartható befektetés” 
fogalmát.

következetesen alkalmazzák, harmonizált 
mutatók alapján meg kell határozni a 
„fenntartható befektetés” és a 
„fenntarthatósági kockázatok” fogalmát. 
A fogalommeghatározásnak a tényszerű 
kockázatokra kell összpontosítania, 
ugyanakkor előretekintőnek kell lennie, és 
kellően figyelembe kell vennie az újonnan 
felmerülő kockázatokat.

Indokolás

Világos fogalommeghatározásokra és harmonizált mutatókra van szükség a jogbiztonság, 
valamint a nemzeti hatóságok és a piaci szereplők közötti minimális szintű koherencia 
biztosítása és piac széttöredezésének elkerülése érdekében.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mivel a fenntarthatósági 
referenciaértékek olyan állandó 
viszonyítási pontként szolgálnak, amelyek 
alapján a fenntartható befektetéseket mérik, 
a végső befektetőket szerződéskötést 
megelőző közzétételek útján tájékoztatni 
kell a kijelölt mutató helyénvalóságáról, 
nevezetesen arról, hogy ez a mutató 
igazodik-e a fenntartható befektetés 
céljához. A pénzügyi piaci szereplőknek 
közzé kell tenniük a kijelölt mutató 
általános piaci indexhez képest eltérő 
súlyozásának és alkotóelemeinek indokait 
is. Az átláthatóság további erősítése 
érdekében a pénzügyi piaci szereplőknek 
azt is meg kell adniuk, hol található meg a 
kijelölt mutató és az általános piaci index 
kiszámításához használt módszertan, hogy 
a végső befektető rendelkezésére álljanak 
az annak megállapításához szükséges 
információk, hogy hogyan választották ki 
és súlyozták a mutatók alapjául szolgáló 
eszközöket, mely eszközöket zártak ki és 
milyen okból, hogyan mérték az alapul 

(6) Mivel a fenntarthatósági 
referenciaértékek olyan állandó 
viszonyítási pontként szolgálnak, amelyek 
alapján a fenntartható befektetéseket mérik, 
a végső befektetőket szerződéskötést 
megelőző közzétételek útján tájékoztatni 
kell a kijelölt mutató helyénvalóságáról, 
nevezetesen arról, hogy ez a mutató 
igazodik-e a fenntartható befektetés 
céljához. A pénzügyi piaci szereplőknek 
közzé kell tenniük a kijelölt mutató 
általános piaci indexhez képest eltérő 
súlyozásának és alkotóelemeinek indokait 
is. Az átláthatóság további erősítése 
érdekében a pénzügyi piaci szereplőknek 
azt is meg kell adniuk, hol található meg a 
kijelölt mutató és az általános piaci index 
kiszámításához használt módszertan, hogy 
a végső befektető rendelkezésére álljanak 
az annak megállapításához szükséges 
információk, hogy hogyan választották ki 
és súlyozták a mutatók alapjául szolgáló 
eszközöket, mely eszközöket zártak ki és 
milyen okból, hogyan mérték az alapul 
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szolgáló eszköz fenntarthatósággal 
kapcsolatos hatásait, illetve milyen 
adatforrásokat használtak. Ezeknek a 
közzétételeknek lehetővé kell tenniük a 
tényleges összehasonlítást, és hozzá kell 
járulniuk a fenntarthatóság számára 
kedvező befektetések helyes megítélésének 
kialakulásához. Ha referenciamutatóként 
nem jelöltek ki mutatót, a pénzügyi piaci 
szereplőknek ki kell fejteniük, hogyan érik 
el a fenntartható befektetés célját.

szolgáló eszköz fenntarthatósággal 
kapcsolatos hatásait, illetve milyen 
adatforrásokat használtak. Ezeknek a 
harmonizált mutatókon alapuló
közzétételeknek lehetővé kell tenniük a 
tényleges összehasonlítást, és hozzá kell 
járulniuk a fenntarthatóság számára 
kedvező befektetések helyes megítélésének 
kialakulásához. Ha referenciamutatóként 
nem jelöltek ki mutatót, a pénzügyi piaci 
szereplőknek ki kell fejteniük, hogyan érik 
el a fenntartható befektetés célját.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Amennyiben a pénzügyi  termék 
vagy szolgáltatás értékpapírokból, 
kötvényekből, különbözeti szerződésekből, 
származékos termékekből vagy a mögöttes 
eszközök értékén alapuló egyéb 
eszközökből áll, szükséges, hogy a 
közzététel egyértelműen meghatározza a 
fenntarthatósági célok elérése és az 
eszközök értéke közötti kapcsolatot;

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az átláthatóság javítása és a végső 
befektetők tájékoztatása érdekében az arra 
vonatkozó információkhoz való 
hozzáférést, hogy a fenntarthatósági 
kockázatokat a pénzügyi piaci szereplők 
hogyan építik be a befektetési 
döntéshozatali eljárásaikba, a pénzügyi 
tanácsadók pedig a tanácsadási 
folyamataikba, úgy kell szabályozni, hogy 
megkövetelik ezektől a szervezetektől ezen 

(8) Az átláthatóság és az 
összehasonlíthatóság javítása és a 
befektetők tájékoztatása érdekében az arra 
vonatkozó információkhoz való 
hozzáférést, hogy a fenntarthatósági 
hatást miként veszik figyelembe és a 
fenntarthatósági kockázatokat a pénzügyi 
piaci szereplők hogyan építik be a 
befektetési döntéshozatali eljárásaikba, a 
pénzügyi tanácsadók pedig a tanácsadási 
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információk folyamatos kezelését a 
weboldalaikon.

folyamataikba, úgy kell szabályozni, hogy 
megkövetelik ezektől a szervezetektől ezen 
információk folyamatos naprakészen 
tartását a weboldalaikon.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós jogszabályokban 
meghatározott jelenlegi közzétételi 
követelmények nem írják elő azt, hogy 
közzé kell tenni minden olyan információt, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
megfelelően tájékoztassák a végső 
befektetőket a befektetéseik 
fenntarthatósággal kapcsolatos hatásairól. 
Ezért helyénvaló konkrétabb közzétételi 
követelményeket előírni a fenntartható 
befektetések tekintetében. Például a 
pénzügyi termék fenntarthatósággal 
kapcsolatos általános hatását a kiválasztott 
fenntartható befektetési cél szempontjából 
releváns mutatók segítségével rendszeresen 
jelenteni kell. Amennyiben 
referenciamutatóként egy megfelelő 
mutatót jelöltek ki, ezt az információt az 
összehasonlíthatóság érdekében a kijelölt 
mutatóra és az általános piaci indexre is 
meg kell adni. A kijelölt mutató és az 
általános piaci index alkotóelemeire 
vonatkozó információkat, valamint azok 
súlyozását is közzé kell tenni, hogy további 
tájékoztatást adjanak arról, hogyan érik el a 
fenntartható befektetési célokat. Amikor az 
ESZVA-kezelők információkat bocsátanak 
rendelkezésre az adott alap által megcélzott 
pozitív szociális hatásról, az elért általános 
szociális eredményről és a 346/2013/EU 
rendelettel összhangban használt 
kapcsolódó módszerekről, akkor adott 
esetben az e rendelet szerinti közzétételek 
céljából felhasználhatják ezeket az 
információkat.

(9) Az uniós jogszabályokban 
meghatározott jelenlegi közzétételi 
követelmények nem írják elő azt, hogy 
közzé kell tenni minden olyan információt, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
megfelelően tájékoztassák a végső 
befektetőket a befektetéseik 
fenntarthatósággal kapcsolatos hatásairól. 
Ezért helyénvaló konkrétabb közzétételi 
követelményeket előírni a fenntartható 
befektetések tekintetében. Például a 
pénzügyi termék fenntarthatósággal 
kapcsolatos általános hatását a kiválasztott 
fenntartható befektetési cél szempontjából 
releváns harmonizált mutatók segítségével 
rendszeresen jelenteni kell. Amennyiben 
referenciamutatóként egy megfelelő 
mutatót jelöltek ki, ezt az információt az 
összehasonlíthatóság érdekében a kijelölt 
mutatóra és az általános piaci indexre is 
meg kell adni. A kijelölt mutató és az 
általános piaci index alkotóelemeire 
vonatkozó információkat, valamint azok 
súlyozását is közzé kell tenni, hogy további 
tájékoztatást adjanak arról, hogyan érik el a 
fenntartható befektetési célokat. Amikor az 
ESZVA-kezelők információkat bocsátanak 
rendelkezésre az adott alap által megcélzott 
pozitív szociális hatásról, az elért általános 
szociális eredményről és a 346/2013/EU 
rendelettel összhangban használt 
kapcsolódó módszerekről, akkor adott 
esetben az e rendelet szerinti közzétételek 
céljából felhasználhatják ezeket az 
információkat.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2013/34/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv40 átláthatósági 
kötelezettségeket vezet be a nem pénzügyi 
beszámolókban előforduló szociális, 
környezeti és vállalatirányítási 
szempontokkal kapcsolatban. Az ezekben 
az irányelvekben megkövetelt forma és 
megjelenítés azonban nem alkalmas arra, 
hogy a pénzügyi piaci szereplők és a 
pénzügyi tanácsadók a végső befektetőkkel 
folytatott tárgyalások során közvetlenül 
használják azokat. A pénzügyi piaci
szereplők és a pénzügyi tanácsadók 
számára biztosítani kell azt a lehetőséget, 
hogy adott esetben e rendelet céljából a 
2013/34/EU irányelvvel összhangban 
felhasználják a vezetés beszámolóiban és a 
nem pénzügyi beszámolókban szereplő
információkat.

(10) A 2013/34/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv40 átláthatósági 
kötelezettségeket vezet be a nem pénzügyi 
beszámolókban előforduló szociális, 
környezeti és vállalatirányítási 
szempontokkal kapcsolatban. Az ezekben 
az irányelvekben megkövetelt forma és 
megjelenítés azonban nem alkalmas arra, 
hogy a pénzügyi piaci szereplők és a 
pénzügyi tanácsadók a végső befektetőkkel 
folytatott tárgyalások során közvetlenül 
használják azokat. A pénzügyi piaci 
szereplőknek, a pénzügyi tanácsadóknak 
és a tőzsdén jegyzett társaságoknak e 
rendelet céljából a 2013/34/EU irányelvvel 
összhangban a vezetés éves beszámolóiban 
és a nem pénzügyi beszámolókban 
információkat kell közzétenniük a 
környezeti, szociális és vállalatirányítási 
hatásról és kockázatokról.

__________________ __________________

40 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a 
meghatározott típusú vállalkozások éves 
pénzügyi kimutatásairól, összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól 
és a kapcsolódó beszámolókról, a 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 
182., 2013.6.29., 19. o.).

40 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a 
meghatározott típusú vállalkozások éves 
pénzügyi kimutatásairól, összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól 
és a kapcsolódó beszámolókról, a 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 
182., 2013.6.29., 19. o.).

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az 1093/2010/EU európai tanácsi 
rendelettel41 létrehozott Európai 
Bankhatóságnak (a továbbiakban: EBH), 
az 1094/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel42 létrehozott Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóságnak (a továbbiakban: EIOPA) és az 
1095/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel43 létrehozott Európai 
Értékpapír-piaci Hatóságnak (a 
továbbiakban: ESMA) (a továbbiakban 
együttesen: európai felügyeleti hatóságok) 
a vegyes bizottság keretében az 
1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU 
rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 10–
14. cikkével összhangban 
szabályozástechnikai standardokat kell 
elfogadniuk, amelyek tovább részletezik a 
pénzügyi piaci szereplők szerződéskötést 
megelőző dokumentumaiban, időszakos 
jelentéseiben és weboldalain közzéteendő, 
fenntartható befektetési célokra vonatkozó 
információk megjelenítését és tartalmát. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
elfogadja ezeket a szabályozástechnikai 
standardokat.

(13) Az 1093/2010/EU európai tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai 
Bankhatóságnak (a továbbiakban: EBH), 
az 1094/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóságnak (a továbbiakban: EIOPA) és az 
1095/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Európai 
Értékpapír-piaci Hatóságnak (a 
továbbiakban: ESMA) (a továbbiakban 
együttesen: európai felügyeleti hatóságok) 
a vegyes bizottság keretében az 
1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU 
rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 10-
14. cikkével összhangban 
szabályozástechnikai standardokat kell 
elfogadniuk, amelyek tovább részletezik a 
pénzügyi piaci szereplők szerződéskötést 
megelőző dokumentumaiban, időszakos és 
éves integrált jelentéseiben és weboldalain 
közzéteendő, a befektetés fenntarthatósági 
hatására és kockázataira vonatkozó 
információk megjelenítését és tartalmát. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
elfogadja ezeket a szabályozástechnikai 
standardokat.

__________________ __________________

41 Az Európai Parlament és a Tanács 
1093/2010/EU rendelete (2010. november 
24.) az európai felügyeleti hatóság 
(Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 
2009/78/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 331., 
2010.12.15., 12. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 
1093/2010/EU rendelete (2010. november 
24.) az európai felügyeleti hatóság 
(Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 
2009/78/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 331., 
2010.12.15., 12. o.).

42 Az Európai Parlament és a Tanács 
1094/2010/EU rendelete (2010. november 
24.) az európai felügyeleti hatóság (az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK 
határozat módosításáról és a 2009/79/EK 
bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 
1094/2010/EU rendelete (2010. november 
24.) az európai felügyeleti hatóság (az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK 
határozat módosításáról és a 2009/79/EK 
bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 
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48. o.). 48. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
1095/2010/EU rendelete (2010. november 
24.) az európai felügyeleti hatóság 
(Európai Értékpapír-piaci Hatóság) 
létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat 
módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
1095/2010/EU rendelete (2010. november 
24.) az európai felügyeleti hatóság 
(Európai Értékpapír-piaci Hatóság) 
létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat 
módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az e rendeletben rögzített 
közzétételi szabályok kiegészítik egy 
mindenre kiterjedő kötelező átvilágítási 
keretrendszer bevezetését, amely 
valamennyi piaci szereplőre, a befektető 
és a befektetést befogadó társaságokra 
egyaránt alkalmazandó, és tartalmaz egy 
gondossági kötelezettséggel kapcsolatos 
elemet, és amelyet egy átmeneti időszak 
végéig kell fokozatosan teljes körűen 
bevezetni, szem előtt tartva az arányosság 
elvét, összhangban az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó 
iránymutatásaival, és építve a 
fenntartható finanszírozásról szóló 
2018. május 29-i európai parlamenti 
állásfoglalásra, amely kötelező átvilágítási 
keretrendszert szorgalmaz.

Indokolás

A pénzügyi piaci szereplőkre vonatkozó átvilágítási keretrendszer megerősítése segíti a 
befektetőket abban, hogy elkerüljék a befektetéseik társadalomra és környezetre gyakorolt 
lehetséges kedvezőtlen hatásait, a pénzügyi és a hírnévvel kapcsolatos kockázatokat, 
megfeleljenek ügyfeleik és kedvezményezettjeik elvárásainak, és tekintetbe vegyék a befektetői
kötelezettségeik pénzügyi értelmezésén túlmenő kockázatokat.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Mivel e rendelet célkitűzéseit, 
nevezetesen a végső befektetők 
védelmének erősítését és a nekik szóló 
közzétételek javítását, beleértve a végső 
befektetők részére történő határokon 
átnyúló vásárlásokat is, a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, hanem 
azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, 
mivel uniós szinten egységes közzétételi 
követelményeket kell meghatározni, az 
Unió intézkedéseket hozhat az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben meghatározott arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl a célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket,

(18) Mivel e rendelet célkitűzéseit, 
nevezetesen a befektetők tájékoztatásának
erősítését és a nekik szóló közzétételek 
javítását, valamint a pénzügyi piaci 
szereplők, a befektetési tanácsadók és a 
tőzsdén jegyzett társaságok abban való 
segítését, hogy befektetési stratégiáikba és 
igazgatótanácsi határozataikba beépítsék 
a környezeti, szociális és irányítási 
kockázatokat, a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, hanem azok 
uniós szinten jobban megvalósíthatók, 
mivel uniós szinten egységes közzétételi 
követelményeket kell meghatározni, az 
Unió intézkedéseket hozhat az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben meghatározott arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl a célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket,

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A fenntarthatósági hatással és 
kockázatokkal kapcsolatos átvilágítási 
kötelezettségeik teljesítéséhez a pénzügyi 
piaci szereplőknek szükségük van arra, 
hogy a befektetést befogadó társaságok 
megbízható, összehasonlítható és 
harmonizált módon információkat 
tegyenek közzé. Az e rendeletben 
meghatározott közzétételi követelményeket 
ezért az e rendelet hatálybalépésétől 
számított 18 hónapos átmeneti időszakot 
követően alkalmazni kell a tőzsdén 
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jegyzett társaságokra. A Bizottságnak 
ennek megfelelően meg kell vizsgálnia, 
hogy helyénvaló volna-e javasolni a 
2013/34/EU irányelv megfelelő 
módosítását.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet harmonizált átláthatósági 
szabályokat határoz meg, amelyeket a 
pénzügyi piaci szereplőknek, a biztosítási 
alapú befektetési termékekkel kapcsolatban 
biztosítási tanácsadást nyújtó 
biztosításközvetítőknek és a befektetési 
tanácsadást nyújtó befektetési 
vállalkozásoknak kell alkalmazniuk a 
fenntarthatósági kockázatok befektetési 
döntéshozatali eljárásokba vagy 
tanácsadási folyamatokba történő 
beépítésével, valamint a fenntartható 
befektetéseket, köztük a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését célzó pénzügyi
termékek átláthatóságával kapcsolatban.

Ez a rendelet harmonizált átláthatósági 
szabályokat határoz meg, amelyeket a 
pénzügyi piaci szereplőknek, a biztosítási 
alapú befektetési termékekkel kapcsolatban 
biztosítási tanácsadást nyújtó 
biztosításközvetítőknek és a befektetési 
tanácsadást nyújtó befektetési 
vállalkozásoknak, valamint a tőzsdén 
jegyzett társaságoknak kell alkalmazniuk 
arra vonatkozóan, hogy miként építik be a 
fenntarthatósági kockázatokat és hatást a 
befektetési döntéshozatali eljárásokba vagy 
tanácsadási folyamatokba, valamint a 
befektetési termékek fenntarthatósági 
hatásának és kockázatainak 
átláthatóságával kapcsolatban, amennyiben 
az lényeges és helyénvaló.

Indokolás

A jogszabály szövegében egyértelműnek kell lennie, hogy a rendelet átláthatósági 
követelményei valamennyi pénzügyi termékre vonatkoznak.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „tőzsdén jegyzett társaság”: a 
2013/34/EU irányelv hatálya alá tartozó 
vállalkozás;
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a páneurópai 
magánnyugdíjtermék, a 201X/XXX1a 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
szereplő javaslatnak megfelelően;

__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a páneurópai 
magánnyugdíjtermékről (PEPP), 
2017/0143(COD).

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „fenntartható befektetés”: a 
következők egyike vagy a következők 
kombinációja:

o) „fenntartható befektetés”: olyan 
stratégiákhoz kapcsolódó termék, amelyek 
környezeti, társadalmi és irányítást érintő
hatás elérését célozzák, beleértve a 
következők bármilyen kombinációját,
amennyiben minden egyes kategória 
célkitűzései összhangban állnak a többi 
felsorolt kategória célkitűzéseivel, és nem 
ártanak azoknak jelentős mértékben:

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. olyan gazdasági tevékenységbe 
történő befektetések, amely egy környezeti 
célkitűzéshez járul hozzá, beleértve a 

i. olyan gazdasági tevékenységbe 
történő befektetések, amely egy környezeti 
célkitűzéshez járul hozzá, beleértve a 
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[Kiadóhivatal: kérjük illessze be a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendeletre 
utaló hivatkozást] 2. cikkében 
meghatározott, környezeti szempontból 
fenntartható befektetést is;

[Kiadóhivatal: kérjük illessze be a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendeletre 
utaló hivatkozást] 2. cikkében 
meghatározott, környezeti szempontból 
fenntartható befektetést is, és amely 
kulcsfontosságú erőforrás-hatékonysági 
mutatókon alapul, ideértve például az 
energiafelhasználást, a megújuló energia 
használatát, a nyersanyaghasználatot, a 
hulladéktermelést, a kibocsátásokat, a 
CO2-kibocsátást, a vízhasználatot, a 
földhasználatot, valamint a biológiai 
sokféleségre gyakorolt hatást;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a helyes vállalatirányítási 
gyakorlatokat követő vállalkozásokba 
történő befektetések, különös tekintettel a 
szilárd irányítási struktúrával rendelkező 
vállalkozásokra, a munkavállalói 
kapcsolatokra, az érintett személyzet 
javadalmazására és az adójogszabályok 
betartására;

iii. a helyes vállalatirányítási 
gyakorlatokat követő vállalkozásokba 
történő befektetések, különös tekintettel a 
szilárd irányítási és átvilágítási
struktúrával rendelkező vállalkozásokra, a 
munkavállalói kapcsolatokra, az érintett 
személyzet javadalmazására és az 
adójogszabályok betartására;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – s a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „fenntarthatósági kockázat”: 
környezeti, társadalmi és irányítási 
tényezőkkel kapcsolatos tényszerű vagy 
hosszú távon valószínűsíthetően 
bekövetkező pénzügyi vagy nem pénzügyi 
kockázat, amennyiben az egy adott 
befektetési megközelítés tekintetében 
releváns;
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntarthatósági kockázatokkal 
kapcsolatos szabályzatok átláthatósága

A fenntarthatósági kockázatokkal és a 
fenntarthatósági hatással kapcsolatos 
szabályzatok átláthatósága

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi piaci szereplők a 
weboldalaikon írásos szabályzatokat 
tesznek közzé a fenntarthatósági 
kockázatoknak a befektetési döntéshozatali 
eljárásba történő integrálásáról.

(1) A pénzügyi piaci szereplők írásos 
szabályzatokkal rendelkeznek a 
fenntarthatósági kockázatoknak és 
hatásnak a befektetési döntéshozatali 
eljárásba, például az irányítás területeibe, 
az eszközallokációba, a befektetési 
stratégiába, a kockázatkezelésbe, a
részvényesek szavazási gyakorlatába és a 
vállalati szerepvállalásba történő 
integrálásáról, és ezek összefoglalását 
weboldalaikon írásos formában 
közzéteszik.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztosítási alapú befektetési 
termékekkel kapcsolatban biztosítási 
tanácsadást nyújtó biztosításközvetítők és a 
befektetési tanácsadást nyújtó befektetési 
vállalkozások a weboldalaikon írásos 
szabályzatokat tesznek közzé a 
fenntarthatósági kockázatoknak a 

(2) A biztosítási alapú befektetési 
termékekkel kapcsolatban biztosítási 
tanácsadást nyújtó biztosításközvetítők és a 
befektetési tanácsadást nyújtó befektetési 
vállalkozások írásos szabályzatokkal 
rendelkeznek a fenntarthatósági 
kockázatoknak és hatásnak a befektetési 



AD\1165213HU.docx 19/30 PE628.607v01-00

HU

befektetési tanácsadásba vagy biztosítási 
tanácsadásba történő beépítéséről.

tanácsadásba vagy biztosítási tanácsadásba, 
például az irányítás területeibe, az 
eszközallokációba, a befektetési 
stratégiába, a kockázatkezelésbe, a 
részvényesek szavazási gyakorlatába és a 
vállalati szerepvállalásba történő 
beépítéséről, és ezek összefoglalását 
weboldalaikon írásos formában 
közzéteszik.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A pénzügyi piaci szereplők és a 
biztosításközvetítők átvilágítási 
eljárásokkal rendelkeznek, amelyek 
biztosítják, hogy a fenntarthatósági 
kockázatok azonosítása és kezelése 
kielégítően beépüljön a befektetési 
döntéshozatalba, ami által a befektetők 
azonosíthatják, elkerülhetik, enyhíthetik 
és számításba vehetik az ESG-tényezőket, 
szem előtt tartva a 2017. évi,  „Az 
intézményi befektetőkre vonatkozó felelős 
üzleti magatartás: a multinacionális 
vállalatokra vonatkozó OECD-
iránymutatás szerinti, a kellő gondosságra 
vonatkozó legfontosabb szempontok” 
című OECD-iránymutatásokat, és ezeket 
az eljárásokat weboldalaikon írásos 
formában közzéteszik.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
írásos szabályzatok egyebek mellett 
tartalmazzák a következőket:

a) az éghajlatváltozás hatásaihoz 
kapcsolódó kockázatok beépítése, 
egyaránt beleértve a befektetések 
tekintetében fennálló akut és krónikus 
kockázatokat;

b) az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttéréshez 
kapcsolódó kockázatok és lehetőségek 
beépítése, beleértve az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra vonatkozó szabályozási 
határértékeket, a szén-dioxid-árazást, a 
jogvitákhoz kapcsolódó és a hírnevet 
érintő kockázatokat, valamint a 
technológiai és a piaci kockázatokat.

Indokolás

Az Európai Rendszerkockázati Testület, a Holland Központi Bank, a Bank of England és 
számos más pénzügyi intézmény és tanácsadó testület elismeri az éghajlatváltozás pénzügyi 
rendszert és gazdaságot érintő rendszerszintű kockázatát. A beépített fenntarthatósági 
kockázatoknak ezért egyértelműen ki kell terjedniük az éghajlatváltozás jelentette 
kockázatokra.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
írásos szabályzatok egyebek mellett 
tartalmazzák a fenntarthatósági 
kockázatok azonosításának eljárásával 
kapcsolatos információkat, a 
fenntarthatósági kockázatok értékeléséhez 
alkalmazott módszertant és mérési 
módszert, a fenntarthatósági kockázatok 
azonosításának és kezelésének 
igazgatótanács általi felügyeletét, 
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valamint a szervezet által azonosított 
fenntarthatósági kockázatok áttekintését.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A Bizottság a [...] cikkel 
összhangban 2019. június 30-ig 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el e rendelet kiegészítése céljából, 
amelyek részletesebben meghatározzák az 
írásos szabályzatokra vonatkozó 
követelményeket és a végrehajtásuk 
értékelésére szolgáló átvilágítási 
eljárásokat.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntarthatósági kockázatok 
integrálásának átláthatósága

A fenntarthatósági kockázatok és hatás
integrálásának átláthatósága

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntarthatósági kockázatok 
befektetési döntésekbe történő beépítésére 
alkalmazott eljárások és feltételek;

a) a fenntarthatósági kockázatok, 
köztük egyebek mellett az éghajlatváltozás 
hatásaihoz kapcsolódó kockázatok, 
valamint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttéréshez 
kapcsolódó kockázatok és lehetőségek
befektetési döntésekbe történő beépítésére 
alkalmazott átvilágítási eljárások és 
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feltételek;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fenntarthatósági kockázatok 
várhatóan milyen mértékben fejtenek ki 
jelentős hatást az elérhetővé tett pénzügyi 
termékek hozamára;

b) a fenntarthatósági kockázatok, 
köztük egyebek mellett az éghajlatváltozás 
hatásaihoz kapcsolódó kockázatok, 
valamint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttéréshez 
kapcsolódó kockázatok és lehetőségek
várhatóan milyen mértékben fejtenek ki 
jelentős hatást a környezeti, szociális és 
irányítási problémákra, valamint az 
elérhetővé tett pénzügyi termékek 
hozamára;

Indokolás

Az Európai Rendszerkockázati Testület, a Holland Központi Bank, a Bank of England és 
számos más pénzügyi intézmény és tanácsadó testület elismeri az éghajlatváltozás pénzügyi 
rendszert és gazdaságot érintő rendszerszintű kockázatát. A beépített fenntarthatósági 
kockázatoknak ezért egyértelműen ki kell terjedniük az éghajlatváltozás jelentette 
kockázatokra.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) azok a kibocsátáskereskedelemből, 
adóztatásból, illetve más releváns 
szabályozási követelményből adódó, a 
szén-dioxid-árazással kapcsolatos 
forgatókönyvek és várható költségek, 
amelyeket a fenntarthatósági kockázatok 
értékelésénél figyelembe vettek;
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Indokolás

A például az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer vagy Kína nemzeti 
kibocsátáskereskedelmi rendszere révén történő szén-dioxid-árazás világosan meghatározott 
költség. A befektetők, a hitelezők, a biztosítóintézetek és más érdekelt felek azonban gyakran 
nem rendelkeznek egyértelmű információkkal a befektetésekhez kapcsolódó lehetséges szén-
dioxid-kibocsátási költségekre vonatkozóan. Mivel a szén-dioxid-árazás mértéke és szintje az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés nyomán jelentősen változhat, a 
szén-dioxid-kibocsátási költségekkel kapcsolatos további átláthatóság segítené a 
rendszerszintű kockázatok csökkentését.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a több lehetséges jövőbeni 
fejlemény értékelésére szolgáló 
forgatókönyvek elemzésével végrehajtott 
éghajlati stresszteszt eredményei, beleértve 
az alábbi forgatókönyveket:

i. a „gyors dekarbonizáció” 
forgatókönyve, amely szerint 15 év alatt 
valamennyi gazdasági ágazatban 
megtörténik a globális átállás a nulla 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátásra;

ii. a „kontrollálatlan felmelegedés” 
forgatókönyve, amely az iparosodás előtti 
szintekhez képest 4 Celsius-fokos globális 
hőmérséklet-emelkedés hatásaival számol;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fenntartható befektetésekkel és a 
fenntarthatósági kockázatok enyhítésével 
kapcsolatos részvényesi szavazás 
tekintetében a szavazási utasítások, 
valamint az irányítással szembeni 
szavazás, a tartózkodás és a vitatott 
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szavazatok indokolása.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntarthatósági kockázatok 
biztosítási tanácsadásba vagy befektetési 
tanácsadásba történő beépítésére 
alkalmazott eljárások és feltételek;

a) a fenntarthatósági kockázatok, 
köztük egyebek mellett az éghajlatváltozás 
hatásaihoz kapcsolódó kockázatok, 
valamint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttéréshez 
kapcsolódó kockázatok és lehetőségek
biztosítási tanácsadásba vagy befektetési 
tanácsadásba történő beépítésére 
alkalmazott eljárások és feltételek;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fenntarthatósági kockázatok 
várhatóan milyen mértékben fejtenek ki 
jelentős hatást azon pénzügyi termékek 
hozamára, amelyekről tájékoztatást adtak;

b) a fenntarthatósági kockázatok, 
köztük egyebek mellett az éghajlatváltozás 
hatásaihoz kapcsolódó kockázatok, 
valamint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttéréshez 
kapcsolódó kockázatok és lehetőségek
várhatóan milyen mértékben fejtenek ki 
jelentős hatást a környezeti, szociális és 
irányítási problémákra, valamint azon 
pénzügyi termékek hozamára, amelyekről 
tájékoztatást adtak;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) azok a  
kibocsátáskereskedelemből, adóztatásból, 
illetve más releváns szabályozási 
követelményből adódó, a szén-dioxid-
árazással kapcsolatos forgatókönyvek és 
várható költségek, amelyeket a 
fenntarthatósági kockázatok mennyiségi 
értékelésénél figyelembe vettek;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a több lehetséges jövőbeni 
fejlemény értékelésére szolgáló 
forgatókönyvek elemzésével végrehajtott 
éghajlati stresszteszt eredményei, beleértve 
az alábbi forgatókönyveket:

i. a „gyors dekarbonizáció” 
forgatókönyve, amely szerint 15 év alatt 
valamennyi gazdasági ágazatban 
megtörténik a globális átállás a nulla 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátásra;

ii. a „kontrollálatlan felmelegedés” 
forgatókönyve, amely az iparosodás előtti 
szintekhez képest 4 Celsius-fokos globális 
hőmérséklet-emelkedés hatásaival számol;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) tőzsdén jegyzett társaságok 
esetében a 2013/34/EU irányelvnek 
megfelelően. 
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
közzétételeknek tartalmazniuk kell 
minden olyan információt, amely 
érdemben befolyásolná egy befektető 
befektetési döntését. Ezeket az 
információkat tisztességesen kell 
ismertetni, nem lehetnek félrevezetőek 
vagy megtévesztőek, és nem hagyható ki 
belőlük érdemi információ.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntartható befektetések átláthatósága 
a szerződéskötést megelőző 
közzétételekben

A befektetések fenntarthatósági 
hatásának és kockázatainak átláthatósága 
a szerződéskötést megelőző 
közzétételekben

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a pénzügyi termék tekintetében 
kiválasztott fenntartható befektetés 
hatásának értékelésére, mérésére és
nyomon követésére használt módszertanra 
vonatkozó információk, beleértve annak 
adatforrásait, az alapul szolgáló eszközük 
átvilágítási kritériumait és a pénzügyi 
termék általános fenntartható hatásának 
mérésére használt megfelelő 
fenntarthatósági mutatókat is;

b) a pénzügyi termék tekintetében 
kiválasztott befektetés fenntarthatósági
hatásának értékelésére, mérésére és 
nyomon követésére használt módszertanra 
vonatkozó információk, beleértve annak 
adatforrásait, az alapul szolgáló eszközük 
átvilágítási kritériumait és a pénzügyi 
termék általános fenntartható hatásának 
mérésére használt megfelelő 
fenntarthatósági mutatókat is;
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alapján közzéteendő 
információkat egyértelmű módon, a 
weboldal egyik kiemelt helyén kell 
közzétenni.

Az első albekezdés alapján közzéteendő 
információkat egyértelmű módon, a 
weboldal egyik kiemelt helyén kell 
közzétenni olyan módon, hogy az érthető 
legyen a különböző érdekelt felek 
számára, beleértve az eltérő szintű 
pénzügyi jártassággal rendelkező, nem 
szakemberekből álló közönséget.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a pénzügyi piaci 
szereplők az 5. cikk (1), (2) és 
(3) bekezdésében említett pénzügyi 
termékeket teszik elérhetővé, az időszakos 
jelentésekben szerepeltetik a következők 
leírását:

(1) Amennyiben a pénzügyi piaci 
szereplők az 5. cikk (1), (2) és 
(3) bekezdésében említett pénzügyi 
termékeket teszik elérhetővé, a legalább 
évente elkészített időszakos integrált, 
ellenőrzött jelentésekben szerepeltetik a 
következők leírását:

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi termék 
fenntarthatósággal kapcsolatos általános 
hatása, a megfelelő fenntarthatósági 
mutatók alkalmazásával;

a) a pénzügyi termék 
fenntarthatósággal kapcsolatos általános 
hatása, harmonizált és összehasonlítható
fenntarthatósági mutatók alkalmazásával;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tőzsdén jegyzett társaságoknak a 
2013/34/EU irányelvben említett éves 
pénzügyi kimutatásokban és összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi 
kimutatásokban szerepeltetniük kell 
annak leírását, hogy miként építették bele 
az irányítási folyamatokba és a befektetési 
stratégiába a fenntarthatósági hatást és 
kockázatokat.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) tőzsdén jegyzett társaságok 
esetében a 2013/34/EU irányelvben 
említett időszakos jelentéseknek 
megfelelően.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 60 hónappal a hatálybalépést 
követően]-ig a Bizottság értékeli e rendelet 
alkalmazását.

[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 24 hónappal a hatálybalépést 
követően]-ig a Bizottság értékeli e rendelet 
alkalmazását.

Indokolás

E politika újszerűségére és a fenntartható finanszírozás területén bekövetkező gyors 
fejleményekre tekintettel helyénvalóbb a 24 hónap elteltével történő értékelés.
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