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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ujawniania informacji 
dotyczących zrównoważonych inwestycji 
i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz 
w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 
2016/2341

w sprawie ujawniania informacji 
dotyczących wpływu inwestycji na 
zrównoważony rozwój i wynikającego z 
nich ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 
oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 
2016/2341

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wspólnym celem dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE32, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/138/WE33, 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/61/UE34 , dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/65/UE35, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/9736, 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/234137, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 345/2013l38 i rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

(2) Wspólnym celem dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE32, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/138/WE33, 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/61/UE34, dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/65/UE35, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/9736, 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/234137, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 345/2013l38 i rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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nr 346/201339 jest ułatwienie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS), zarządzających 
alternatywnym funduszem inwestycyjnym 
(ZAFI), zakłady ubezpieczeń, firmy 
inwestycyjne, pośredników 
ubezpieczeniowych, instytucje 
pracowniczych programów emerytalnych 
(IORP), zarządzających kwalifikowalnymi 
funduszami venture capital 
(zarządzających EuVECA) 
i zarządzających kwalifikowalnymi 
funduszami na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej (zarządzających EuSEF). Te 
dyrektywy i rozporządzenia zapewniają 
bardziej jednolitą ochronę inwestorów 
końcowych i ułatwiają im korzystanie 
z szerokiego zakresu produktów i usług 
finansowych, przedstawiając jednocześnie 
zasady, które umożliwiają inwestorom 
podejmowanie świadomych decyzji 
dotyczących inwestycji. Chociaż cele te 
w dużej mierze osiągnięto, 
niewystarczająco rozwinięte jest 
ujawnianie inwestorom końcowym
informacji na temat uwzględniania ryzyka 
dla zrównoważonego rozwoju i celów 
zrównoważonego inwestowania w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych 
przez spółki zarządzające UCITS, ZAFI, 
zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, 
które świadczą usługi zarządzania 
portfelem, instytucje pracowniczych 
programów emerytalnych, dostawców 
produktów emerytalnych, zarządzających 
EuVECA i EuSEF (uczestnicy rynku 
finansowego) oraz na temat uwzględniania 
ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 
w procesie doradztwa przez pośredników 
ubezpieczeniowych, którzy świadczą 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
w odniesieniu do ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych, i przez firmy 
inwestycyjne, które świadczą usługi 
doradztwa inwestycyjnego (doradcy 
finansowi), ponieważ takie ujawnianie 
informacji nie podlega jeszcze 

nr 346/201339 jest ułatwienie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS), zarządzających 
alternatywnym funduszem inwestycyjnym 
(ZAFI), zakłady ubezpieczeń, firmy 
inwestycyjne, pośredników 
ubezpieczeniowych, instytucje 
pracowniczych programów emerytalnych 
(IORP), zarządzających kwalifikowalnymi 
funduszami venture capital 
(zarządzających EuVECA) 
i zarządzających kwalifikowalnymi 
funduszami na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej (zarządzających EuSEF). Te 
dyrektywy i rozporządzenia zapewniają 
bardziej jednolitą ochronę inwestorów 
końcowych i ułatwiają im korzystanie 
z szerokiego zakresu produktów i usług 
finansowych, przedstawiając jednocześnie 
zasady, które umożliwiają inwestorom 
podejmowanie świadomych decyzji 
dotyczących inwestycji. Chociaż cele te 
w dużej mierze osiągnięto, 
niewystarczająco rozwinięte jest 
ujawnianie informacji na temat wpływu na 
zrównoważony rozwój oraz uwzględniania 
ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 
i celów zrównoważonego inwestowania 
w procesie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych przez spółki zarządzające 
UCITS, ZAFI, zakłady ubezpieczeń, firmy 
inwestycyjne, które świadczą usługi 
zarządzania portfelem, instytucje 
pracowniczych programów emerytalnych, 
dostawców produktów emerytalnych, 
zarządzających EuVECA i EuSEF 
(uczestnicy rynku finansowego) oraz na 
temat uwzględniania ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju w procesie 
doradztwa przez pośredników 
ubezpieczeniowych, którzy świadczą 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
w odniesieniu do ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych, i przez firmy 
inwestycyjne, które świadczą usługi 
doradztwa inwestycyjnego (doradcy 
finansowi), ponieważ takie ujawnianie 
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zharmonizowanym wymogom. informacji nie podlega jeszcze 
zharmonizowanym wskaźnikom i
wymogom. Aby wywiązać się z 
obowiązków dotyczących należytej 
staranności w odniesieniu do wpływu na 
zrównoważony rozwój i ryzyka dla niego, 
uczestnicy rynku finansowego sami 
potrzebują, by spółki, w które inwestują, 
ujawniały wiarygodne, porównywalne i 
zharmonizowane informacje. W 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/34/UE39a określono obowiązki 
przedsiębiorstw dotyczące wymogów w 
dziedzinie rachunkowości i 
sprawozdawczości. Należy zatem 
uaktualnić tę dyrektywę, by uwzględnić w 
niej zintegrowaną, kontrolowaną 
sprawozdawczość dotyczącą ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju i wpływu na 
niego w odpowiedzi na rosnącą potrzebę 
uwzględniania zrównoważonego rozwoju 
w strategii przedsiębiorstw i zarządzaniu 
przez nie ryzykiem.

__________________ __________________

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
(Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
(Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 
z 17.12.2009, s. 1).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 
z 17.12.2009, s. 1).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 
2011 r. w sprawie zarządzających 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, 
s. 1).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 
2011 r. w sprawie zarządzających 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, 
s. 1).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. 

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
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w sprawie rynków instrumentów 
finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 
2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 
(Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

w sprawie rynków instrumentów 
finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 
2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 
(Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 
2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń 
(Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 
2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń 
(Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 
2016 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami 
(IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 
2016 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami 
(IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
europejskich funduszy venture capital 
(Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
europejskich funduszy venture capital 
(Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).

39 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
europejskich funduszy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 
115 z 25.4.2013, s. 18).

39 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
europejskich funduszy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 
115 z 25.4.2013, s. 18).

39a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych 
sprawozdań niektórych rodzajów 
jednostek, zmieniająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. 
L 182 z 29.6.2013, s. 19).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wobec braku zharmonizowanych 
przepisów unijnych dotyczących 

(3) Wobec braku zharmonizowanych 
przepisów unijnych dotyczących 
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ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem inwestorom 
końcowym istnieje prawdopodobieństwo, 
że na poziomie krajowym nadal 
przyjmowane będą rozbieżne środki 
i w poszczególnych sektorach usług 
finansowych utrzymają się różne podejścia. 
Takie rozbieżne środki i podejścia będą 
nadal powodować znaczne zakłócenia 
konkurencji wynikające ze znaczących 
różnic w standardach informacyjnych. 
Ponadto równoległy rozwój praktyk 
rynkowych oparty na komercyjnych 
priorytetach, które przynoszą rozbieżne 
rezultaty, powoduje obecnie dalszą 
fragmentację rynku i może nawet 
doprowadzić w przyszłości do dalszego 
pogorszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Rozbieżność standardów 
informacyjnych oraz praktyk rynkowych 
sprawia, że bardzo trudno jest porównać 
różne produkty i usługi finansowe, a także 
stwarza nierówne warunki działania 
pomiędzy tymi produktami i usługami 
finansowymi oraz pomiędzy sieciami 
dystrybucji i powoduje powstawanie 
dodatkowych przeszkód dla rynku 
wewnętrznego. Takie rozbieżności mogą 
być również mylące dla inwestorów 
końcowych i mogą negatywnie wpływać 
na ich decyzje dotyczące inwestycji. 
Zapewniając zgodność z porozumieniem 
paryskim, poszczególne państwa 
członkowskie prawdopodobnie będą 
przyjmować rozbieżne środki krajowe, 
które mogłyby zakłócić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
a także mogłyby być szkodliwe dla 
uczestników rynku finansowego 
i doradców finansowych. Ponadto brak 
zharmonizowanych przepisów dotyczących 
przejrzystości utrudnia inwestorom 
końcowym skuteczne porównanie różnych 
produktów i usług finansowych 
w poszczególnych państwach 
członkowskich pod względem ryzyka dla 
ochrony środowiska, polityki społecznej 
i ładu korporacyjnego oraz celów 
zrównoważonego inwestowania. Dlatego 

ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem przez
emitentów i inwestorów istnieje 
prawdopodobieństwo, że na szczeblu 
krajowym nadal przyjmowane będą 
rozbieżne środki i w poszczególnych 
sektorach usług finansowych utrzymają się 
różne podejścia. Takie rozbieżne środki 
i podejścia będą nadal powodować znaczne 
zakłócenia konkurencji wynikające ze 
znaczących różnic w standardach 
informacyjnych. Ponadto równoległy 
rozwój praktyk rynkowych oparty na 
komercyjnych priorytetach, które 
przynoszą rozbieżne rezultaty, powoduje 
obecnie dalszą fragmentację rynku i może 
nawet doprowadzić w przyszłości do 
dalszego pogorszenia funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. Rozbieżność 
standardów informacyjnych oraz praktyk 
rynkowych, a także brak 
zharmonizowanego zestawu wskaźników
sprawia, że bardzo trudno jest porównać 
różne produkty i usługi finansowe, a także 
stwarza nierówne warunki działania 
pomiędzy tymi produktami i usługami 
finansowymi oraz pomiędzy sieciami 
dystrybucji i powoduje powstawanie 
dodatkowych przeszkód dla rynku 
wewnętrznego. Takie rozbieżności mogą 
być również mylące dla inwestorów 
końcowych i mogą negatywnie wpływać 
na ich decyzje dotyczące inwestycji. 
Zapewniając zgodność z porozumieniem 
paryskim, poszczególne państwa 
członkowskie prawdopodobnie będą 
przyjmować rozbieżne środki krajowe, 
które mogłyby zakłócić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
a także mogłyby być szkodliwe dla 
uczestników rynku finansowego 
i doradców finansowych. Ponadto brak 
zharmonizowanych przepisów i 
wskaźników dotyczących przejrzystości 
utrudnia inwestorom skuteczne porównanie 
spółek, w które inwestują, oraz różnych 
produktów i usług finansowych 
w poszczególnych państwach 
członkowskich pod względem wpływu i
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też należy wyeliminować istniejące 
przeszkody w funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego i zapobiec 
prawdopodobnym przyszłym 
przeszkodom.

ryzyka dla ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego oraz 
celów zrównoważonego inwestowania. 
Dlatego też należy wyeliminować 
istniejące przeszkody w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego i zapobiec 
prawdopodobnym przyszłym 
przeszkodom.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W celu zapewnienia spójnego 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
oraz wyraźnego i spójnego wypełniania 
przez uczestników rynku finansowego 
obowiązków ujawniania informacji 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu konieczne jest określenie 
ujednoliconej definicji „zrównoważonego 
inwestowania”.

(4) W celu zapewnienia spójnego 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
oraz wyraźnego i spójnego wypełniania 
przez uczestników rynku finansowego 
obowiązków ujawniania informacji 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu konieczne jest określenie 
ujednoliconej definicji „zrównoważonego 
inwestowania” i „ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju” na podstawie 
zharmonizowanego zestawu wskaźników. 
Definicja ta powinna koncentrować się na 
realnych zagrożeniach, ale powinna też 
być perspektywiczna, by należycie 
uwzględniać nowe pojawiające się 
zagrożenia.

Uzasadnienie

Jasne definicje oraz zharmonizowane wskaźniki są konieczne do zapewnienia pewności 
prawa, minimalnego poziomu spójności działań organów krajowych i uczestników rynku oraz 
do uniknięcia fragmentacji rynku.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wskaźniki referencyjne 
zrównoważonego rozwoju służą jako 
standardowe punkty odniesienia, 
względem których mierzy się 
zrównoważone inwestycje, dlatego też 
inwestorzy końcowi muszą zostać 
poinformowani w drodze ujawnień na 
etapie przed zawarciem umowy 
o stosowności wyznaczonego indeksu, to 
znaczy dostosowaniu tego indeks do celu 
zrównoważonego inwestowania. 
Uczestnicy rynku finansowego powinni 
również ujawnić uzasadnienie, dlaczego 
wagi i części składowe wyznaczonego 
indeksu różnią się od szerokiego indeksu 
giełdowego. W celu dalszego wspierania 
przejrzystości uczestnicy rynku 
finansowego powinni również wskazać, 
gdzie można znaleźć metodykę stosowaną 
do obliczenia wyznaczonego indeksu 
i szerokiego indeksu giełdowego, aby 
inwestorzy końcowy mieli niezbędne 
informacje na temat sposobu doboru 
i ważenia aktywów bazowych i indeksów, 
aktywów, które wykluczono i powodu 
takiego wykluczenia, oraz sposobu 
mierzenia wpływu aktywów bazowych na 
zrównoważony rozwój lub na temat źródeł 
danych, które wykorzystano. Takie 
ujawnianie informacji powinno umożliwić 
skuteczne porównywanie i przyczynić się 
do wypracowania właściwego postrzegania 
inwestycji sprzyjających zrównoważonemu 
rozwojowi. W przypadku niewyznaczenia 
żadnego indeksu jako wskaźnika 
referencyjnego uczestnicy rynku 
finansowego powinni wyjaśnić, w jaki 
sposób osiągany jest cel zrównoważonego 
inwestowania.

(6) Wskaźniki referencyjne 
zrównoważonego rozwoju służą jako 
standardowe punkty odniesienia, 
względem których mierzy się 
zrównoważone inwestycje, dlatego też 
inwestorzy końcowi muszą zostać 
poinformowani w drodze ujawnień na 
etapie przed zawarciem umowy 
o stosowności wyznaczonego indeksu, to 
znaczy dostosowaniu tego indeksu do celu 
zrównoważonego inwestowania. 
Uczestnicy rynku finansowego powinni 
również ujawnić uzasadnienie, dlaczego 
wagi i części składowe wyznaczonego 
indeksu różnią się od szerokiego indeksu 
giełdowego. W celu dalszego wspierania 
przejrzystości uczestnicy rynku 
finansowego powinni również wskazać, 
gdzie można znaleźć metodykę stosowaną 
do obliczenia wyznaczonego indeksu 
i szerokiego indeksu giełdowego, aby 
inwestorzy końcowy mieli niezbędne 
informacje na temat sposobu doboru 
i ważenia aktywów bazowych i indeksów, 
aktywów, które wykluczono i powodu 
takiego wykluczenia, oraz sposobu 
mierzenia wpływu aktywów bazowych na 
zrównoważony rozwój lub na temat źródeł 
danych, które wykorzystano. Takie 
ujawnianie informacji, na podstawie 
zharmonizowanego zestawu wskaźników,
powinno umożliwić skuteczne 
porównywanie i przyczynić się do 
wypracowania właściwego postrzegania 
inwestycji sprzyjających zrównoważonemu 
rozwojowi. W przypadku niewyznaczenia 
żadnego indeksu jako wskaźnika 
referencyjnego uczestnicy rynku 
finansowego powinni wyjaśnić, w jaki 
sposób osiągany jest cel zrównoważonego 
inwestowania.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Jeżeli dany produkt lub usługa 
finansowa składa się z obligacji, 
kontraktów różnic kursowych, 
instrumentów pochodnych lub innych 
instrumentów opartych na wartości 
aktywów bazowych, w ujawnianych 
informacjach należy wyraźnie wskazać 
związek między osiąganiem celów 
zrównoważonego rozwoju a wartością 
tych aktywów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zwiększenia przejrzystości 
i informowania inwestorów końcowych
dostęp do informacji na temat sposobu 
uwzględniania zagrożeń dla 
zrównoważonego rozwoju w procesach 
podejmowania decyzji inwestycyjnych 
przez uczestników rynku finansowego 
i w procesach doradztwa przez doradców 
finansowych powinien być regulowany 
poprzez nałożenie na te podmioty 
obowiązku utrzymywania tych informacji 
na ich stronach internetowych.

(8) W celu zwiększenia przejrzystości i 
porównywalności oraz lepszego 
informowania inwestorów dostęp do 
informacji na temat sposobu uwzględniania 
wpływu na zrównoważony rozwój i ryzyka 
dla niego w procesach podejmowania 
decyzji inwestycyjnych przez uczestników 
rynku finansowego i w procesach 
doradztwa przez doradców finansowych 
powinien być regulowany przez nałożenie 
na te podmioty obowiązku utrzymywania 
tych informacji na ich stronach 
internetowych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Obecne wymogi dotyczące 
ujawniania informacji określone 
w przepisach unijnych nie stanowią, że 
należy ujawniać wszystkie informacje 

(9) Obecne wymogi dotyczące 
ujawniania informacji określone 
w przepisach unijnych nie stanowią, że 
należy ujawniać wszystkie informacje 
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niezbędne do właściwego informowania 
inwestorów końcowych na temat wpływu 
inwestycji na zrównoważony rozwój. 
Należy zatem określić bardziej szczególne 
wymogi dotyczące ujawniania informacji 
w odniesieniu do zrównoważonych 
inwestycji. Na przykład należy regularnie 
przedstawiać ogólny wpływ produktów 
finansowych na zrównoważony rozwój za 
pomocą wskaźników właściwych dla 
wybranego celu zrównoważonego 
inwestowania. W przypadku gdy 
wyznaczono odpowiedni indeks jako 
wskaźnik referencyjny, taką informację 
również należy przedstawić w odniesieniu 
do wyznaczonego indeksu i szerokiego 
indeksu giełdowego, aby umożliwić 
porównanie. Należy także ujawniać 
informacje na temat części składowych 
wyznaczonego indeksu i szerokiego 
indeksu giełdowego wraz z ich wagami 
w celu zapewnienia dalszych informacji na 
temat sposobu osiągania celów 
zrównoważonego inwestowania. 
W przypadku gdy zarządzający EuSEF 
udostępniają informacje na temat 
pozytywnych skutków społecznych, na 
które jest ukierunkowany dany fundusz, 
ogólnych osiągniętych skutków 
społecznych i metod stosowanych do 
pomiaru tych skutków zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 346/2013 mogą 
oni w stosownych przypadkach 
wykorzystywać takie informacje do celów 
ujawniania informacji na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

niezbędne do właściwego informowania 
inwestorów końcowych na temat wpływu 
inwestycji na zrównoważony rozwój. 
Należy zatem określić bardziej szczególne 
wymogi dotyczące ujawniania informacji 
w odniesieniu do zrównoważonych 
inwestycji. Na przykład należy regularnie 
przedstawiać ogólny wpływ produktów 
finansowych na zrównoważony rozwój za 
pomocą zharmonizowanego zestawu
wskaźników właściwych dla wybranego 
celu zrównoważonego inwestowania. 
W przypadku gdy wyznaczono odpowiedni 
indeks jako wskaźnik referencyjny, taką 
informację również należy przedstawić 
w odniesieniu do wyznaczonego indeksu 
i szerokiego indeksu giełdowego, aby 
umożliwić porównanie. Należy także 
ujawniać informacje na temat części 
składowych wyznaczonego indeksu 
i szerokiego indeksu giełdowego wraz 
z ich wagami w celu zapewnienia dalszych 
informacji na temat sposobu osiągania 
celów zrównoważonego inwestowania. 
W przypadku gdy zarządzający EuSEF 
udostępniają informacje na temat 
pozytywnych skutków społecznych, na 
które jest ukierunkowany dany fundusz, 
ogólnych osiągniętych skutków 
społecznych i metod stosowanych do 
pomiaru tych skutków zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 346/2013 mogą 
oni w stosownych przypadkach 
wykorzystywać takie informacje do celów 
ujawniania informacji na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/34/UE40

nałożono obowiązki w zakresie 
przejrzystości w odniesieniu do aspektów 

(10) W dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/34/UE40

nałożono obowiązki w zakresie 
przejrzystości w odniesieniu do aspektów 



PE628.607v01-00 12/31 AD\1165213PL.docx

PL

społecznych, środowiskowych i ładu 
korporacyjnego w sprawozdawczości 
niefinansowej. Wymagana forma 
i prezentacja ustanowiona we 
wspomnianych dyrektywach nie jest 
jednak odpowiednia do bezpośredniego 
wykorzystania przez uczestników rynku 
finansowego i doradców finansowych 
w relacjach z inwestorami końcowymi. 
Uczestnicy rynku finansowego i doradcy 
finansowi powinni w stosownych 
przypadkach mieć możliwość 
wykorzystania informacji zawartych
w sprawozdaniach z działalności 
i oświadczeniach na temat informacji 
niefinansowych zgodnie z dyrektywą 
2013/34/UE do celów niniejszego 
rozporządzenia.

społecznych, środowiskowych i ładu 
korporacyjnego w sprawozdawczości 
niefinansowej. Wymagana forma 
i prezentacja ustanowiona we 
wspomnianych dyrektywach nie jest 
jednak odpowiednia do bezpośredniego 
wykorzystania przez uczestników rynku 
finansowego i doradców finansowych 
w relacjach z inwestorami końcowymi. 
Uczestnicy rynku finansowego, doradcy 
finansowi i spółki notowane na giełdzie
powinni ujawniać informacje na temat 
wpływu na ochronę środowiska, politykę 
społeczną i ład korporacyjny oraz ryzyka 
dla nich w rocznych sprawozdaniach z 
zarządzania i oświadczeniach na temat 
informacji niefinansowych zgodnie 
z dyrektywą 2013/34/UE do celów 
niniejszego rozporządzenia.

__________________ __________________

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych 
sprawozdań niektórych rodzajów 
jednostek, zmieniająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. 
L 182 z 29.6.2013, s. 19).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych 
sprawozdań niektórych rodzajów 
jednostek, zmieniająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. 
L 182 z 29.6.2013, s. 19).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego („EUNB”), Europejski Urząd 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych („EIOPA”) 
i Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych („ESMA”) 
(nazywane wspólnie Europejskimi 
Urzędami Nadzoru) ustanowione 

(13) Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego („EUNB”), Europejski Urząd 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych („EIOPA”) i 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych („ESMA”) 
(nazywane wspólnie Europejskimi 
Urzędami Nadzoru) ustanowione 
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odpowiednio rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/201041, 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/201042

i rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/201043

powinny – w ramach Wspólnego Komitetu 
– opracować regulacyjne standardy 
techniczne określające szczegóły 
prezentacji i treści informacji na temat 
celów zrównoważonego inwestowania, 
które należy ujawniać w dokumentach 
przedumownych, sprawozdaniach 
okresowych i na stronach internetowych 
uczestników rynku finansowego zgodnie 
z art. 10–14 rozporządzenia nr 1093/2010, 
rozporządzenia nr 1094/2010 
i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
Komisja powinna być uprawniona do 
przyjęcia tych regulacyjnych standardów 
technicznych.

odpowiednio rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/201041, 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/201042

i rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/201043

powinny – w ramach Wspólnego Komitetu 
– opracować regulacyjne standardy 
techniczne określające szczegóły 
prezentacji i treści informacji na temat 
wynikającego z inwestycji wpływu na 
zrównoważony rozwój i ryzyka dla niego, 
które należy ujawniać w dokumentach 
przedumownych, zintegrowanych 
sprawozdaniach okresowych i rocznych
oraz na stronach internetowych 
uczestników rynku finansowego zgodnie z 
art. 10–14 rozporządzenia nr 1093/2010, 
rozporządzenia nr 1094/2010 i 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
Komisja powinna być uprawniona do 
przyjęcia tych regulacyjnych standardów 
technicznych.

__________________ __________________

41 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego), zmiany decyzji 
nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji 
Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 
z 15.12.2010, s. 12).

41 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego), zmiany decyzji 
nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji 
Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 
z 15.12.2010, s. 12).

42 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych), zmiany decyzji 
nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji 
Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 
z 15.12.2010, s. 48).

42 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych), zmiany decyzji 
nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji 
Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 
z 15.12.2010, s. 48).

43 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 

43 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 
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Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany 
decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia 
decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 
z 15.12.2010, s. 84).

Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany 
decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia 
decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 
z 15.12.2010, s. 84).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Zasady ujawniania informacji 
zawarte w niniejszym rozporządzeniu są 
uzupełnieniem całościowych nadrzędnych 
obowiązkowych ram należytej staranności 
dla wszystkich uczestników rynku, 
zarówno dla inwestorów, jak i spółek, w 
które się inwestuje, obejmujących 
obowiązek dochowania staranności, które 
mają zostać stopniowo wdrożone w 
okresie przejściowym, z uwzględnieniem 
zasady proporcjonalności, zgodnie z 
wytycznymi OECD dotyczącymi należytej 
staranności i z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 29 maja 2018 r. w 
sprawie zrównoważonych finansów, w 
której zaapelowano o wprowadzenie 
obowiązkowych ram należytej 
staranności.

Uzasadnienie

Wzmocnienie ram należytej staranności dla uczestników rynku finansowego pomoże 
inwestorom uniknąć ewentualnych negatywnych skutków ich inwestycji dla społeczeństwa i 
środowiska, uniknąć ryzyka finansowego i ryzyka utraty reputacji, odpowiadać na 
oczekiwania klientów i beneficjentów oraz uwzględniać ryzyko wykraczające poza finansowe 
rozumienie ich obowiązków jako inwestorów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie zwiększenie
ochrony inwestorów końcowych
i poszerzenie zakresu ujawnianych im 
informacji, w tym w przypadkach 
dokonywania transgranicznych zakupów 
przez inwestorów końcowych, nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast 
cele te można zrealizować skuteczniej na 
szczeblu Unii ze względu na konieczność 
ustanowienia jednolitych wymogów 
dotyczących ujawniania informacji na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(18) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie lepsze 
informowanie inwestorów i poszerzenie 
zakresu ujawnianych im informacji oraz 
pomoc dla uczestników rynku 
finansowego, doradców inwestycyjnych i 
spółek notowanych na giełdzie w 
uwzględnianiu w strategiach 
inwestycyjnych i decyzjach zarządu ryzyka 
dla środowiska, społeczeństwa i 
zarządzania, nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast cele te można 
zrealizować skuteczniej na szczeblu Unii 
ze względu na konieczność ustanowienia 
jednolitych wymogów dotyczących 
ujawniania informacji na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) By wywiązać się z obowiązków 
dotyczących należytej staranności w 
odniesieniu do wpływu na zrównoważony 
rozwój i ryzyka dla niego, uczestnicy 
rynku finansowego potrzebują, by spółki, 
w które inwestują, ujawniały wiarygodne, 
porównywalne i zharmonizowane 
informacje. Dlatego wymogi dotyczące 
ujawniania informacji określone w 
niniejszym rozporządzeniu powinny mieć 
zastosowanie do spółek notowanych na 
giełdzie po upływie okresu przejściowego 
wynoszącego 18 miesięcy od wejścia w 
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życie niniejszego rozporządzenia. Komisja 
powinna też przeanalizować stosowność 
zaproponowania odpowiednich zmian do 
dyrektywy 2013/34/UE.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
przejrzystości, mające zastosowanie do 
uczestników rynku finansowego, 
pośredników ubezpieczeniowych, którzy 
świadczą usługi doradztwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych, oraz do firm 
inwestycyjnych, które świadczą usługi 
doradztwa inwestycyjnego, w zakresie
uwzględniania ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych lub 
w procesie doradztwa, a także przepisy 
dotyczące przejrzystości produktów 
finansowych, które wśród swoich celów 
mają zrównoważone inwestycje, w tym 
redukcję emisji dwutlenku węgla.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się zharmonizowane przepisy dotyczące 
przejrzystości, mające zastosowanie do 
uczestników rynku finansowego, 
pośredników ubezpieczeniowych, którzy 
świadczą usługi doradztwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych, do firm inwestycyjnych, 
które świadczą usługi doradztwa 
inwestycyjnego, oraz do spółek 
notowanych na giełdzie, określające, jak
uwzględniać ryzyko dla zrównoważonego 
rozwoju i wpływ na niego w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych lub 
w procesie doradztwa, a także przepisy 
dotyczące przejrzystości produktów, w tym 
finansowych, pod względem wpływu na 
zrównoważony rozwój i ryzyka dla niego, 
gdy jest to istotne i właściwe.

Uzasadnienie

W akcie prawnym należy jasno określić, że wymogi dotyczące przejrzystości zawarte w 
rozporządzeniu mają zastosowanie do wszystkich produktów finansowych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „spółka notowana na giełdzie” 
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oznacza przedsiębiorstwo objęte zakresem 
dyrektywy 2013/34/UE;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera h – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) ogólnoeuropejski indywidualny 
produkt emerytalny, o którym mowa w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady 201X/XXX1a;

__________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
ogólnoeuropejskiego indywidualnego 
produktu emerytalnego (OIPE), 
2017/0143(COD).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera o – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „zrównoważone inwestycje” 
oznaczają dowolne z poniższych inwestycji 
lub połączenie dowolnych z poniższych 
inwestycji:

o) „zrównoważone inwestycje” 
oznaczają produkty związane ze 
strategiami służącymi osiągnięciu 
skutków środowiskowych, społecznych i 
zarządczych, w tym dowolne połączenie 
poniższych, przy czym cele każdej z tych 
kategorii są zgodne ze wszystkimi celami 
pozostałych kategorii i nie naruszają ich 
w istotny sposób:

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera o – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) inwestycje w działalność 
gospodarczą, która przyczynia się do 
realizacji celu środowiskowego, w tym 
inwestycje zrównoważone środowiskowo 
w rozumieniu art. 2 [Urząd Publikacji: 
wstawić odniesienie do rozporządzenia 
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje];

(i) inwestycje w działalność 
gospodarczą, która przyczynia się do 
realizacji celu środowiskowego, w tym 
inwestycje zrównoważone środowiskowo 
w rozumieniu art. 2 [Urząd Publikacji: 
wstawić odniesienie do rozporządzenia 
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje], na podstawie 
kluczowych wskaźników efektywnego 
użytkowania z zasobów, np. wskaźnika 
zużycia energii, wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych, zużycia surowców, 
wytwarzania odpadów, emisji, emisji CO2, 
zużycia wody, użytkowania gruntów oraz 
wpływu na różnorodność biologiczną;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera o – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) inwestycje w przedsiębiorstwa 
przestrzegające dobrych wzorców 
zarządzania, w szczególności 
przedsiębiorstwa, które posiadają solidne 
struktury zarządzania, zdrowe relacje 
z pracownikami, odpowiednie 
wynagrodzenia pracowników 
i przestrzegają przepisów prawa 
podatkowego;

(iii) inwestycje w przedsiębiorstwa 
przestrzegające dobrych wzorców 
zarządzania, w szczególności 
przedsiębiorstwa, które posiadają solidne 
struktury zarządzania i należytej 
staranności, zdrowe relacje 
z pracownikami, odpowiednie 
wynagrodzenia pracowników 
i przestrzegają przepisów prawa 
podatkowego;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera s a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) „ryzyko dla zrównoważonego 
rozwoju” oznacza ryzyko finansowe lub 
niefinansowe, realne lub takie, które 
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prawdopodobnie urzeczywistni się w 
perspektywie długoterminowej, powiązane 
ze względami ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego, jeżeli 
odnosi się ono do danego podejścia 
inwestycyjnego;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka 
dla zrównoważonego rozwoju

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka 
dla zrównoważonego rozwoju i wpływu na 
niego

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnicy rynku finansowego 
publikują na swoich stronach 
internetowych pisemne strategie dotyczące
uwzględniania ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych.

1. Uczestnicy rynku finansowego 
dysponują pisemnymi strategiami
uwzględniania ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju i wpływu na 
niego w procesie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych, np. w obszarze 
zarządzania, alokacji aktywów, strategii 
inwestycyjnej, zarządzania ryzykiem, 
prawa głosu akcjonariuszy i 
zaangażowania przedsiębiorstw, oraz 
publikują pisemne streszczenie tych 
strategii na swoich stronach 
internetowych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy 
świadczą usługi doradztwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych, oraz firmy inwestycyjne, 
które świadczą usługi doradztwa 
inwestycyjnego, publikują na swoich 
stronach internetowych pisemne strategie 
dotyczące uwzględniania ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju w usługach 
doradztwa ubezpieczeniowego lub 
inwestycyjnego.

2. Pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy 
świadczą usługi doradztwa 
ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych, oraz firmy inwestycyjne, 
które świadczą usługi doradztwa 
inwestycyjnego, dysponują pisemnymi 
strategiami uwzględniania ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju i wpływu na 
niego w usługach doradztwa 
inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego, 
np. w obszarach zarządzania, alokacji 
aktywów, strategii inwestycyjnej, 
zarządzania ryzykiem, prawa głosu 
akcjonariuszy i zaangażowania 
przedsiębiorstw, oraz publikują pisemne 
streszczenie tych strategii na swoich 
stronach internetowych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Uczestnicy rynku finansowego i 
pośrednicy ubezpieczeniowi mają 
procedury należytej staranności 
zapewniające dostateczne uwzględnianie 
w procesie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych identyfikacji ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju i zarządzania 
tym ryzykiem oraz nakładające na 
inwestorów wymóg identyfikowania, 
ograniczania i uwzględniania czynników 
ESG oraz zapobiegania ich wystąpieniu, z 
uwzględnieniem wytycznych OECD z 
2017 r. dotyczących odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności gospodarczej 
przez inwestorów instytucjonalnych i 
kluczowych zagadnień należytej 
staranności na podstawie wytycznych 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, i publikują te 
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procedury w formie pisemnej na swoich 
stronach internetowych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Pisemne strategie, o których mowa 
w ust. 1 i 2, obejmują między innymi:

a) uwzględnienie ryzyka dotyczącego 
wpływu zmian klimatu, w tym zarówno 
gwałtownych, jak i przewlekłych zagrożeń 
dla inwestycji;

b) uwzględnienie ryzyka i szans 
wynikających z przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną, w tym 
regulacyjnych ograniczeń emisji gazów 
cieplarnianych, ustalania cen uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla, ryzyka sporów 
sądowych, ryzyka utraty reputacji, ryzyka 
technologicznego i ryzyka rynkowego.

Uzasadnienie

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, Niderlandzki Bank Centralny, Bank Anglii i wiele 
innych instytucji finansowych oraz organów doradczych zdaje sobie sprawę z systemowego 
ryzyka wynikającego ze zmian klimatu dla systemu finansowego i gospodarki. Wśród 
uwzględnianych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju należy zatem jednoznacznie wskazać 
również zagrożenia związane ze zmianą klimatu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Pisemne strategie, o których mowa 
w ust. 1 i 2, obejmują między innymi 
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informacje o procedurze wskazywania 
ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, 
metodyce i wskaźnikach stosowanych do 
oceny ryzyka dla zrównoważonego 
rozwoju, sprawowanej przez zarząd 
kontroli nad określaniem tego ryzyka i 
zarządzaniem nim oraz przegląd rodzajów 
ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, 
które dana organizacja zidentyfikowała.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Do dnia 30 czerwca 2019 r. 
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. [...] w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia przez 
uszczegółowienie wymogów dotyczących 
pisemnych strategii i procedur należytej 
staranności służących ocenie ich 
wdrażania.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przejrzystość w zakresie uwzględniania 
ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Przejrzystość w zakresie uwzględniania 
ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i 
wpływu na niego

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedury i warunki dotyczące 
uwzględniania ryzyka dla 

a) procedury należytej staranności 
i warunki dotyczące uwzględniania ryzyka 
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zrównoważonego rozwoju w decyzjach 
inwestycyjnych;

dla zrównoważonego rozwoju w decyzjach 
inwestycyjnych, w tym m.in. ryzyka 
dotyczącego skutków zmiany klimatu oraz 
ryzyka i szans wynikających z 
przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w jakim stopniu ryzyko dla 
zrównoważonego rozwoju może mieć 
istotny wpływ na zwrot z inwestycji 
w udostępniane produkty finansowe;

b) w jakim stopniu ryzyko dla 
zrównoważonego rozwoju, tym m.in. 
ryzyko dotyczące skutków zmiany klimatu 
oraz ryzyko i szanse wynikające z 
przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną, może mieć istotny wpływ 
na względy ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego oraz na 
zwrot z inwestycji w udostępniane 
produkty finansowe;

Uzasadnienie

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, Niderlandzki Bank Centralny, Bank Anglii i wiele 
innych instytucji finansowych oraz organów doradczych zdaje sobie sprawę z systemowego 
ryzyka wynikającego ze zmian klimatu dla systemu finansowego i gospodarki. Wśród 
uwzględnianych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju należy zatem jednoznacznie wskazać 
również zagrożenia związane ze zmianą klimatu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) scenariusze i prognozowane koszty 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 
handlu emisjami, opodatkowania lub 
innych istotnych wymogów regulacyjnych 
uwzględnionych w ocenie ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju;
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Uzasadnienie

Opłaty za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, np. w unijnym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji lub chińskim krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, to 
jasno określony koszt. Inwestorzy, kredytodawcy, ubezpieczyciele i inne zainteresowane 
strony często nie mają jednak jasnych informacji o ewentualnych kosztach emisji dwutlenku 
węgla w danych inwestycjach. Ponieważ zakres i poziom cen uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla mogą znacznie się zmienić w związku z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, 
dodatkowa przejrzystość kosztów emisji przyczyniłaby się do ograniczenia ryzyka 
systemowego.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wyniki testu skrajnych warunków 
klimatycznych z wykorzystaniem analizy 
scenariusza do oceny potencjalnych 
przyszłych wydarzeń, w tym następujące 
scenariusze:

(i) scenariusz „szybkiej 
dekarbonizacji”, według którego w ciągu 
15 lat wszystkie sektory gospodarki na 
świecie uzyskają zerowy poziom emisji 
gazów cieplarnianych netto;

(ii) scenariusz „niekontrolowanego 
ocieplenia”, według którego dojdzie do 
wzrostu temperatury na świecie o 4 °C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w odniesieniu do prawa głosu 
akcjonariuszy w sprawach dotyczących 
zrównoważonych inwestycji i 
ograniczania ryzyka dla zrównoważonego 
rozwoju – instrukcje dotyczące 
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głosowania oraz uzasadnienia głosowania 
przeciwko decyzjom zarządu, wstrzymania 
się od głosu i głosowania wbrew 
instrukcjom;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedury i warunki dotyczące 
uwzględniania ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju w usługach 
doradztwa inwestycyjnego lub 
ubezpieczeniowego;

a) procedury i warunki dotyczące 
uwzględniania ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju w usługach 
doradztwa inwestycyjnego lub 
ubezpieczeniowego, w tym m.in. ryzyka 
dotyczącego skutków zmian klimatu oraz 
ryzyka i szans wynikających z 
przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w jakim stopniu ryzyko dla 
zrównoważonego rozwoju może mieć 
istotny wpływ na zwrot z inwestycji 
w produkty finansowe, których dotyczy to 
doradztwo;

b) w jakim stopniu ryzyko dla 
zrównoważonego rozwoju, tym m.in. 
ryzyko dotyczące skutków zmiany klimatu 
oraz ryzyko i szanse wynikające z 
przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną, może mieć istotny wpływ 
na względy ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego oraz na 
zwrot z inwestycji w produkty finansowe, 
których dotyczy to doradztwo;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) scenariusze i prognozowane koszty 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 
handlu emisjami, opodatkowania lub 
innych istotnych wymogów regulacyjnych 
uwzględnionych w ilościowej ocenie 
ryzyka dla zrównoważonego rozwoju;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wyniki testu skrajnych warunków 
klimatycznych z wykorzystaniem analizy 
scenariusza do oceny potencjalnych 
przyszłych wydarzeń, w tym następujące 
scenariusze:

(i) scenariusz „szybkiej 
dekarbonizacji”, według którego w ciągu 
15 lat wszystkie sektory gospodarki na 
świecie uzyskają zerowy poziom emisji 
gazów cieplarnianych netto;

(ii) scenariusz „niekontrolowanego 
ocieplenia”, według którego dojdzie do 
wzrostu temperatury na świecie o 4 °C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) odnośnie do spółek notowanych na 
giełdzie – zgodnie z dyrektywą 
2013/34/UE. 
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ujawniane informacje, o których 
mowa w ust. 1 i 2, zawierają wszystkie 
dane istotne dla inwestora przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. 
Informacje te są przedstawione rzetelnie,
nie są mylące, nie wprowadzają w błąd i 
nie pomija się w nich żadnych istotnych 
faktów.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przejrzystość zrównoważonych inwestycji 
w informacjach ujawnianych przed 
zawarciem umowy

Przejrzystość wpływu inwestycji na 
zrównoważony rozwój oraz ryzyka dla 
niego w informacjach ujawnianych przed 
zawarciem umowy

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje na temat metodyki 
stosowanej do oceny, pomiaru 
i monitorowania wpływu zrównoważonych
inwestycji składających się na dany 
produkt finansowy, w tym jego źródła 
danych, kryteria kwalifikacji aktywów 
bazowych i odpowiednie wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju stosowane do 
pomiaru wpływu danego produktu 
finansowego na zrównoważony rozwój;

b) informacje na temat metodyki 
stosowanej do oceny, pomiaru 
i monitorowania wpływu na 
zrównoważony rozwój inwestycji 
składających się na dany produkt 
finansowy, w tym źródła danych, kryteria 
kwalifikacji aktywów bazowych 
i odpowiednie wskaźniki zrównoważonego 
rozwoju stosowane do pomiaru wpływu 
danego produktu finansowego na 
zrównoważony rozwój;
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, które należy ujawnić zgodnie 
z akapitem pierwszym publikuje się 
w jasny sposób i w widocznym miejscu na 
stronie internetowej.

Informacje, które należy ujawnić zgodnie 
z akapitem pierwszym, publikuje się 
w jasny sposób i w widocznym miejscu na 
stronie internetowej, w sposób zrozumiały 
dla różnych zainteresowanych stron, w 
tym odbiorców niewyspecjalizowanych o 
różnym poziomie wiedzy finansowej.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy uczestnicy rynku 
finansowego udostępniają produkt 
finansowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
2 i 3, muszą oni przedstawić 
w sprawozdaniach okresowych opis 
następujących elementów:

1. W przypadku gdy uczestnicy rynku 
finansowego udostępniają produkt 
finansowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
2 i 3, muszą oni przedstawić 
w skontrolowanych, zintegrowanych
sprawozdaniach okresowych 
sporządzanych przynajmniej raz w roku
opis następujących elementów:

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ogólny wpływ danego produktu 
finansowego na kwestie związane ze 
zrównoważonym rozwojem za pomocą 
odpowiednich wskaźników 
zrównoważonego rozwoju;

a) ogólny wpływ danego produktu 
finansowego na kwestie związane ze 
zrównoważonym rozwojem za pomocą 
zharmonizowanych i porównywalnych
wskaźników zrównoważonego rozwoju;
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) spółki notowane na giełdzie w 
rocznych sprawozdaniach finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdaniach 
finansowych, o których mowa w 
dyrektywie 2013/34/UE, zamieszczają opis 
uwzględniania wpływu na zrównoważony 
rozwój i ryzyka dla niego w procesach 
zarządzania oraz w strategii inwestycyjnej.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) odnośnie do spółek notowanych na 
giełdzie – zgodnie ze sprawozdaniami 
okresowymi, o których mowa w 
dyrektywie 2013/34/UE.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia [Urząd Publikacji: 
wstawić datę 60 miesięcy po dacie wejścia 
w życie] Komisja przeprowadzi ocenę 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Najpóźniej do dnia [Urząd Publikacji: 
wstawić datę 24 miesięcy po dacie wejścia 
w życie] Komisja przeprowadzi ocenę 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Ze względu na nowatorski charakter tej polityki oraz szybkie zmiany w dziedzinie 
zrównoważonego finansowania ocena po 24 miesiącach jest właściwsza.
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