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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o razkrivanju informacij v zvezi s 
trajnostnimi naložbami in tveganji glede 
trajnosti ter o spremembi 
Direktive (EU) 2016/2341

o razkrivanju informacij v zvezi s 
trajnostnim učinkom in tveganji glede 
trajnosti pri naložbah ter o spremembi 
Direktive (EU) 2016/2341

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Skupni cilj Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, 
Direktive 2009/138/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta32, 
Direktive 2011/61/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta34, 
Direktive 2014/65/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta35, 
Direktive (EU) 2016/97 Evropskega 
parlamenta in Sveta36, 
Direktive (EU) 2016/2341 Evropskega 
parlamenta in Sveta37, Uredbe (EU) 
št. 345/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta38 in Uredbe (EU) št. 346/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta39 je 
poenostaviti začetek opravljanja in 
opravljanje dejavnosti kolektivnih 

(2) Skupni cilj Direktive 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, 
Direktive 2009/138/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta32, 
Direktive 2011/61/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta34, 
Direktive 2014/65/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta35, 
Direktive (EU) 2016/97 Evropskega 
parlamenta in Sveta36, 
Direktive (EU) 2016/2341 Evropskega 
parlamenta in Sveta37, Uredbe (EU) 
št. 345/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta38 in Uredbe (EU) št. 346/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta39 je 
poenostaviti začetek opravljanja in 
opravljanje dejavnosti kolektivnih 
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naložbenih podjemov za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), 
upraviteljev alternativnih investicijskih 
skladov (UAIS), zavarovalnic, 
investicijskih podjetij, zavarovalnih 
posrednikov, institucij za poklicno 
pokojninsko zavarovanje (IORP), 
upraviteljev kvalificiranih skladov 
tveganega kapitala (upraviteljev EuVECA) 
in upraviteljev kvalificiranih skladov za 
socialno podjetništvo (upraviteljev 
EuSEF). Navedene direktive in uredbe 
zagotavljajo enotnejšo zaščito končnih 
vlagateljev in jim lajšajo izkoriščanje 
prednosti številnih finančnih produktov in 
storitev ter hkrati določajo pravila, ki 
vlagateljem omogočajo sprejemanje 
informiranih naložbenih odločitev. Ti cilji 
so bili večinoma doseženi, vendar je 
razkrivanje informacij končnim 
vlagateljem o tem, kako družbe za 
upravljanje KVPVP, UAIS, zavarovalnice, 
investicijska podjetja, ki upravljajo 
portfelje, institucije za poklicno 
pokojninsko zavarovanje, ponudniki 
pokojnin, upravitelji EuVECA in 
upravitelji EuSEF (udeleženci na 
finančnem trgu) vključujejo tveganja glede 
trajnosti in cilje trajnostnih naložb v 
naložbene odločitve, ter razkrivanje 
informacij končnim vlagateljem o tem, 
kako zavarovalniški posredniki, ki 
zagotavljajo zavarovalno svetovanje o 
zavarovalnih naložbenih produktih, in 
investicijska podjetja, ki zagotavljajo 
investicijsko svetovanje (finančni 
svetovalci), vključujejo tveganja glede 
trajnosti v svetovanje, nezadostno razvito, 
saj za takšna razkrivanja informacij še ne 
veljajo usklajene zahteve.

naložbenih podjemov za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), 
upraviteljev alternativnih investicijskih 
skladov (UAIS), zavarovalnic, 
investicijskih podjetij, zavarovalnih 
posrednikov, institucij za poklicno 
pokojninsko zavarovanje (IORP), 
upraviteljev kvalificiranih skladov 
tveganega kapitala (upraviteljev EuVECA) 
in upraviteljev kvalificiranih skladov za 
socialno podjetništvo (upraviteljev 
EuSEF). Navedene direktive in uredbe 
zagotavljajo enotnejšo zaščito končnih 
vlagateljev in jim lajšajo izkoriščanje 
prednosti številnih finančnih produktov in 
storitev ter hkrati določajo pravila, ki 
vlagateljem omogočajo sprejemanje 
informiranih naložbenih odločitev. Ti cilji 
so bili večinoma doseženi, vendar je 
razkrivanje informacij o trajnostnem 
učinku in o tem, kako družbe za 
upravljanje KVPVP, UAIS, zavarovalnice, 
investicijska podjetja, ki upravljajo 
portfelje, institucije za poklicno 
pokojninsko zavarovanje, ponudniki 
pokojnin, upravitelji EuVECA in 
upravitelji EuSEF (udeleženci na 
finančnem trgu) vključujejo tveganja glede 
trajnosti in cilje trajnostnih naložb v 
naložbene odločitve, ter razkrivanje 
informacij končnim vlagateljem o tem, 
kako zavarovalniški posredniki, ki 
zagotavljajo zavarovalno svetovanje o 
zavarovalnih naložbenih produktih, in 
investicijska podjetja, ki zagotavljajo 
investicijsko svetovanje (finančni 
svetovalci), vključujejo tveganja glede 
trajnosti v svetovanje, nezadostno razvito, 
saj za takšna razkrivanja informacij še ne 
veljajo usklajeni kazalniki in zahteve. 
Sami udeleženci na finančnem trgu 
potrebujejo zanesljivo, primerljivo in 
usklajeno razkritje informacij s strani 
podjetij, v katera se vlaga, da bi izpolnili 
svoje obveznosti skrbnega pregleda v zvezi 
s trajnostnim učinkom in tveganji glede 
trajnosti. Direktiva 2013/34/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta39a določa 
obveznosti v zvezi z zahtevami glede 
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računovodstva in poročanja družb. Zato 
bi bilo treba to direktivo posodobiti, da se 
vključi integrirano in revidirano 
poročanje o tveganjih glede trajnosti in 
trajnostnih učinkih, da bi se odzvali na 
naraščajočo potrebo po vključitvi vidikov 
trajnosti v strategijo in obvladovanje 
tveganja v podjetjih.

__________________ __________________

32 Direktiva 2009/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
usklajevanju zakonov in drugih predpisov 
o kolektivnih naložbenih podjemih za 
vlaganja v prenosljive vrednostne papirje 
(KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

32 Direktiva 2009/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
usklajevanju zakonov in drugih predpisov 
o kolektivnih naložbenih podjemih za 
vlaganja v prenosljive vrednostne papirje 
(KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

33 Direktiva 2009/138/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 
17.12.2009, str. 1).

33 Direktiva 2009/138/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 
17.12.2009, str. 1).

34 Direktiva 2011/61/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o 
upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

34 Direktiva 2011/61/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o 
upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

35 Direktiva 2014/65/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
trgih finančnih instrumentov ter spremembi 
Direktive 2002/92/ES in 
Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 
12.6.2014, str. 349).

35 Direktiva 2014/65/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
trgih finančnih instrumentov ter spremembi 
Direktive 2002/92/ES in 
Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 
12.6.2014, str. 349).

36 Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. januarja 2016 o distribuciji 
zavarovalnih produktov (UL L 26, 
2.2.2016, str. 19).

36 Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. januarja 2016 o distribuciji 
zavarovalnih produktov (UL L 26, 
2.2.2016, str. 19).

37 Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o dejavnostih in 
nadzoru institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje (UL L 354, 23.12.2016, 
str. 37).

37 Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o dejavnostih in 
nadzoru institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje (UL L 354, 23.12.2016, 
str. 37).

38 Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
evropskih skladih tveganega kapitala 

38 Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
evropskih skladih tveganega kapitala 
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(UL L 115, 25.4.2013, str. 1). (UL L 115, 25.4.2013, str. 1).

39 Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
evropskih skladih za socialno podjetništvo 
(UL L 115, 25.4.2013, str. 18).

39 Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o 
evropskih skladih za socialno podjetništvo 
(UL L 115, 25.4.2013, str. 18).

39a Direktiva 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 
o letnih računovodskih izkazih, 
konsolidiranih računovodskih izkazih in 
povezanih poročilih nekaterih vrst 
podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS 
in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, 
str. 19).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Brez usklajenih pravil Unije o 
razkrivanju informacij, povezanih s 
trajnostjo, končnim vlagateljem, je 
verjetno, da se bodo na nacionalni ravni še 
naprej sprejemali različni ukrepi in da bodo 
za različne finančne storitve še naprej 
obstajali različni pristopi. Zaradi znatnih 
razlik v standardih razkrivanja informacij 
bi takšni različni ukrepi in pristopi še 
naprej znatno izkrivljali konkurenco. Poleg 
tega vzporedni razvoj tržnih praks na 
podlagi komercialno usmerjenih 
prednostnih nalog, ki povzročajo različne 
rezultate, trenutno povzroča dodatno 
razdrobljenost trga in bi lahko v prihodnje 
še poslabšal delovanje notranjega trga. 
Različni standardi razkrivanja informacij in 
tržnih praks močno otežujejo primerjavo 
različnih finančnih produktov in storitev ter 
ustvarjajo neenake konkurenčne pogoje za 
te produkte in storitve ter za distribucijske 
kanale ter postavljajo dodatne ovire za 
notranji trg. Razhajanja lahko tudi begajo 
končne vlagatelje in izkrivljajo njihove 

(3) Brez usklajenih pravil Unije o 
razkrivanju informacij, povezanih s 
trajnostjo, izdajateljem in vlagateljem, je 
verjetno, da se bodo na nacionalni ravni še 
naprej sprejemali različni ukrepi in da bodo 
za različne finančne storitve še naprej 
obstajali različni pristopi. Zaradi znatnih 
razlik v standardih razkrivanja informacij 
bi takšni različni ukrepi in pristopi še 
naprej znatno izkrivljali konkurenco. Poleg 
tega vzporedni razvoj tržnih praks na 
podlagi komercialno usmerjenih 
prednostnih nalog, ki povzročajo različne 
rezultate, trenutno povzroča dodatno 
razdrobljenost trga in bi lahko v prihodnje 
še poslabšal delovanje notranjega trga. 
Različni standardi razkrivanja informacij in 
tržnih praks ter pomanjkanje usklajenega 
sklopa kazalnikov močno otežujejo 
primerjavo različnih finančnih produktov 
in storitev ter ustvarjajo neenake 
konkurenčne pogoje za te produkte in 
storitve ter za distribucijske kanale ter 
postavljajo dodatne ovire za notranji trg. 
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naložbene odločitve. Pri zagotavljanju 
skladnosti s Pariškim sporazumom o 
podnebnih spremembah bodo države 
članice verjetno sprejele različne 
nacionalne ukrepe, ki bi ovirali nemoteno 
delovanje notranjega trga in škodovali 
udeležencem na finančnem trgu in 
finančnim svetovalcem. Poleg tega 
pomanjkanje usklajenih pravil glede 
preglednosti končnim vlagateljem otežuje 
učinkovito primerjavo med različnimi 
finančnimi produkti in storitvami v 
različnih državah članicah, kar zadeva 
njihova okoljska, socialna in upravljavska 
tveganja in cilje trajnostnih naložb. Zato je 
treba odstraniti obstoječe ovire za 
delovanje notranjega trga in preprečevati 
prihodnje ovire.

Razhajanja lahko tudi begajo končne 
vlagatelje in izkrivljajo njihove naložbene 
odločitve. Pri zagotavljanju skladnosti s 
Pariškim sporazumom o podnebnih 
spremembah bodo države članice verjetno 
sprejele različne nacionalne ukrepe, ki bi 
ovirali nemoteno delovanje notranjega trga 
in škodovali udeležencem na finančnem 
trgu in finančnim svetovalcem. Poleg tega 
pomanjkanje usklajenih pravil in 
kazalnikov glede preglednosti vlagateljem 
otežuje učinkovito primerjavo med 
osnovnimi družbami, v katere se vlaga, in 
različnimi finančnimi produkti in 
storitvami v različnih državah članicah, kar 
zadeva njihove okoljske, socialne in 
upravljavske učinke in tveganja, ter cilje 
trajnostnih naložb. Zato je treba odstraniti 
obstoječe ovire za delovanje notranjega 
trga in preprečevati prihodnje ovire.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za zagotavljanje skladne uporabe te 
uredbe in da bodo udeleženci na finančnem 
trgu jasno in dosledno uporabljali 
obveznosti glede razkritja informacij, ki jih 
določa ta uredba, je treba določiti usklajeno 
opredelitev „trajnostnih naložb“.

(4) Za zagotavljanje skladne uporabe te 
uredbe in da bodo udeleženci na finančnem 
trgu jasno in dosledno uporabljali 
obveznosti glede razkritja informacij, ki jih 
določa ta uredba, je treba določiti usklajeno 
opredelitev „trajnostnih naložb“ in 
„tveganj glede trajnosti“, ki temeljijo na 
usklajenem sklopu kazalnikov. Čeprav se 
ta opredelitev osredotoča na pomembna 
tveganja, bi morala biti usmerjena v 
prihodnost in ustrezno upoštevati 
nastajajoča tveganja.

Obrazložitev

Potrebne so jasne opredelitve in usklajeni kazalniki, da se zagotovi pravna varnost, 
minimalna raven skladnosti med nacionalnimi organi in udeleženci na trgu ter da se prepreči 
razdrobljenost trga.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ker se referenčne vrednosti na 
področju trajnosti uporabljajo kot 
standardne referenčne točke, na podlagi 
katerih se merijo trajnostne naložbe, 
morajo biti končni vlagatelji s 
predpogodbenim razkrivanjem informacij 
seznanjeni z ustreznostjo opredeljenega 
indeksa, in sicer usklajenostjo tega indeksa 
s cilji trajnostnih naložb. Udeleženci na 
finančnem trgu morajo razkriti tudi razloge 
za različno ponderiranje in različne 
sestavne dele opredeljenega indeksa v 
primerjavi s splošnim tržnim indeksom. Za 
dodatno povečanje preglednosti morajo 
udeleženci na finančnem trgu navesti tudi, 
kje je mogoče najti metodologijo za 
izračun opredeljenega indeksa in splošnega 
tržnega indeksa, tako da končni vlagatelji 
pridobijo potrebne informacije o načinu 
izbire in ponderiranja sredstev, ki so 
osnova za indekse, o tem, katera sredstva 
so bila izključena in zakaj, kako so bili 
izmerjeni s trajnostjo povezani učinki 
sredstev, ki so osnova za indekse, ali kateri 
viri podatkov so bili uporabljeni. Takšno 
razkrivanje informacij bi moralo omogočiti 
učinkovito primerjavo in prispevati k 
oblikovanju pravilnega dojemanja 
trajnostno prijaznih naložb. Kadar kot 
referenčna vrednost ni bil določen noben 
indeks, morajo udeleženci na finančnem 
trgu pojasniti, kako dosegajo cilj 
trajnostnih naložb.

(6) Ker se referenčne vrednosti na 
področju trajnosti uporabljajo kot 
standardne referenčne točke, na podlagi 
katerih se merijo trajnostne naložbe, 
morajo biti končni vlagatelji s 
predpogodbenim razkrivanjem informacij 
seznanjeni z ustreznostjo opredeljenega 
indeksa, in sicer usklajenostjo tega indeksa 
s cilji trajnostnih naložb. Udeleženci na 
finančnem trgu morajo razkriti tudi razloge 
za različno ponderiranje in različne 
sestavne dele opredeljenega indeksa v 
primerjavi s splošnim tržnim indeksom. Za 
dodatno povečanje preglednosti morajo 
udeleženci na finančnem trgu navesti tudi, 
kje je mogoče najti metodologijo za 
izračun opredeljenega indeksa in splošnega 
tržnega indeksa, tako da končni vlagatelji 
pridobijo potrebne informacije o načinu
izbire in ponderiranja sredstev, ki so 
osnova za indekse, o tem, katera sredstva 
so bila izključena in zakaj, kako so bili 
izmerjeni s trajnostjo povezani učinki 
sredstev, ki so osnova za indekse, ali kateri 
viri podatkov so bili uporabljeni. Takšno 
razkrivanje informacij, ki temelji na 
usklajenem sklopu kazalnikov, bi moralo 
omogočiti učinkovito primerjavo in 
prispevati k oblikovanju pravilnega 
dojemanja trajnostno prijaznih naložb. 
Kadar kot referenčna vrednost ni bil 
določen noben indeks, morajo udeleženci 
na finančnem trgu pojasniti, kako dosegajo 
cilj trajnostnih naložb.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Če izdelek ali finančna storitev 
zajema obveznice, pogodbe na razliko, 
izvedene finančne instrumente ali druge 
instrumente, ki temeljijo na vrednosti 
osnovnih sredstev, bi bilo treba v 
informacijah jasno navesti povezavo med 
doseganjem ciljev glede trajnosti in 
vrednostjo sredstev;

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za večjo preglednost in obveščanje 
končnih vlagateljev mora biti dostop do 
informacij o tem, kako udeleženci na 
finančnem trgu vključujejo tveganja glede 
trajnosti v svoje procese sprejemanja 
naložbenih odločitev oziroma finančni 
svetovalci v svoje procese svetovanja, 
urejen z zahtevo, da morajo navedeni 
subjekti te informacije stalno objavljati na 
svojih spletnih mestih.

(8) Za večjo preglednost in 
primerljivost ter obveščanje vlagateljev 
mora biti dostop do informacij o tem, kako 
se upošteva trajnosti učinek in kako 
udeleženci na finančnem trgu vključujejo 
tveganja glede trajnosti v svoje procese 
sprejemanja naložbenih odločitev oziroma 
finančni svetovalci v svoje procese 
svetovanja, urejen z zahtevo, da morajo 
navedeni subjekti te informacije stalno 
objavljati na svojih spletnih mestih.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Trenutne zahteve glede razkrivanja 
informacij, ki jih določa zakonodaja Unije, 
ne določajo, da je treba razkrivati vse 
informacije, potrebne za ustrezno 
obveščanje končnih vlagateljev o učinku 
njihovih naložb, povezanem s trajnostjo. 
Zato je primerno določiti konkretnejše 
zahteve glede razkrivanja informacij, ki se 
nanašajo na trajnostne naložbe. O skupnem 

(9) Trenutne zahteve glede razkrivanja 
informacij, ki jih določa zakonodaja Unije, 
ne določajo, da je treba razkrivati vse 
informacije, potrebne za ustrezno 
obveščanje končnih vlagateljev o učinku 
njihovih naložb, povezanem s trajnostjo. 
Zato je primerno določiti konkretnejše 
zahteve glede razkrivanja informacij, ki se 
nanašajo na trajnostne naložbe. O skupnem 
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učinku finančnih produktov, povezanem s 
trajnostjo, je na primer treba redno poročati 
s kazalniki, pomembnimi za izbrani cilj 
trajnostne naložbe. Kadar je kot referenčna 
vrednost opredeljen ustrezni indeks, je 
treba te informacije predložiti tudi za 
opredeljeni indeks in za splošni tržni 
indeks, da se omogoči primerjava. Prav 
tako je treba razkriti informacije o 
sestavnih delih opredeljenega indeksa in 
splošnega tržnega indeksa skupaj z 
njihovimi ponderji, da se zagotovijo 
dodatne informacije o doseganju ciljev 
trajnostnih naložb. Kjer upravitelji EuSEF 
objavljajo informacije o pozitivnem 
socialnem učinku, zastavljenem pri 
določenem skladu, o doseženem skupnem 
socialnem rezultatu in povezanih 
uporabljenih metodah v skladu z 
Uredbo (EU) št. 346/2013, lahko, kadar je 
to primerno, te informacije uporabijo za 
namene razkrivanja informacij v skladu s 
to uredbo.

učinku finančnih produktov, povezanem s 
trajnostjo, je na primer treba redno poročati 
z usklajenim sklopom kazalnikov, ki so 
pomembni za izbrani cilj trajnostne 
naložbe. Kadar je kot referenčna vrednost 
opredeljen ustrezni indeks, je treba te 
informacije predložiti tudi za opredeljeni 
indeks in za splošni tržni indeks, da se 
omogoči primerjava. Prav tako je treba 
razkriti informacije o sestavnih delih 
opredeljenega indeksa in splošnega tržnega 
indeksa skupaj z njihovimi ponderji, da se 
zagotovijo dodatne informacije o 
doseganju ciljev trajnostnih naložb. Kjer 
upravitelji EuSEF objavljajo informacije o 
pozitivnem socialnem učinku, 
zastavljenem pri določenem skladu, o 
doseženem skupnem socialnem rezultatu in 
povezanih uporabljenih metodah v skladu z 
Uredbo (EU) št. 346/2013, lahko, kadar je 
to primerno, te informacije uporabijo za 
namene razkrivanja informacij v skladu s 
to uredbo.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Direktiva 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta40 določa obveznosti 
glede preglednosti, kar zadeva socialne, 
okoljske in upravljavske vidike v 
nefinančnem poročanju. Zahtevani oblika 
in predstavitev iz navedene direktive pa 
nista primerni, da bi ju neposredno 
uporabljali udeleženci na finančnem trgu in 
finančni svetovalci pri svojem poslovanju s 
končnimi vlagatelji. Udeleženci na 
finančnem trgu in finančni svetovalci 
morajo imeti za namene te uredbe, kadar 
je to primerno, možnost uporabiti 
informacije v poslovnih poročilih in 
izjavah o nefinančnem poslovanju v skladu 
z Direktivo 2013/34/EU.

(10) Direktiva 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta40 določa obveznosti 
glede preglednosti, kar zadeva socialne, 
okoljske in upravljavske vidike v 
nefinančnem poročanju. Zahtevani oblika 
in predstavitev iz navedene direktive pa 
nista primerni, da bi ju neposredno 
uporabljali udeleženci na finančnem trgu in 
finančni svetovalci pri svojem poslovanju s 
končnimi vlagatelji. Udeleženci na 
finančnem trgu, finančni svetovalci in 
družbe, ki kotirajo na borzi, bi morali za 
namene te uredbe razkriti informacije o 
okoljskem, družbenem in upravljalskem 
učinku in tveganjih v letnih poslovnih 
poročilih in izjavah o nefinančnem 
poslovanju v skladu z 
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Direktivo 2013/34/EU.

__________________ __________________

40 Direktiva 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
letnih računovodskih izkazih, 
konsolidiranih računovodskih izkazih in 
povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, 
spremembi Direktive 2006/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS 
in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, 
str. 19).

40 Direktiva 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
letnih računovodskih izkazih, 
konsolidiranih računovodskih izkazih in 
povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, 
spremembi Direktive 2006/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS 
in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, 
str. 19).

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Evropski bančni organ (v 
nadaljnjem besedilu: EBA), Evropski 
organ za zavarovanja in poklicne pokojnine 
(v nadaljnjem besedilu: EIOPA) in 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) (v 
nadaljnjem besedilu skupaj: ESA), 
ustanovljeni z Uredbo (EU) št. 1093/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta41, 
Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta42 oziroma 
Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta43, bi morali prek 
skupnega odbora pripraviti regulativne 
tehnične standarde, ki opredeljujejo 
podrobnosti predstavitve in vsebine 
informacij o ciljih trajnostnih naložb, ki 
jih je treba razkriti v predpogodbenih 
dokumentih, periodičnih poročilih in na 
spletnih mestih udeležencev na finančnem 
trgu v skladu s členi 10 do 14 
Uredbe št. 1093/2010, 
Uredbe št. 1094/2010 in Uredbe (EU) 
št. 1095/2010. Komisija bi morala imeti 
pooblastila za sprejetje teh regulativnih 
tehničnih standardov.

(13) Evropski bančni organ (v 
nadaljnjem besedilu: EBA), Evropski 
organ za zavarovanja in poklicne pokojnine 
(v nadaljnjem besedilu: EIOPA) in 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) (v 
nadaljnjem besedilu skupaj: ESA), 
ustanovljeni z Uredbo (EU) št. 1093/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta41, 
Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta42 oziroma 
Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta43, bi morali prek 
skupnega odbora pripraviti regulativne 
tehnične standarde, ki opredeljujejo 
podrobnosti predstavitve in vsebine 
informacij o trajnostnem učinku in 
tveganjih za trajnost pri naložbah, ki jih je 
treba razkriti v predpogodbenih 
dokumentih, periodičnih in letnih celovitih
poročilih in na spletnih mestih udeležencev 
na finančnem trgu v skladu s členi 10 do 14 
Uredbe št. 1093/2010, 
Uredbe št. 1094/2010 in Uredbe (EU) 
št. 1095/2010. Komisija bi morala imeti 
pooblastila za sprejetje teh regulativnih 
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tehničnih standardov.

__________________ __________________

41 Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski 
bančni organ) in o spremembi Sklepa 
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 
15.12.2010, str. 12).

41 Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski 
bančni organ) in o spremembi Sklepa 
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 
15.12.2010, str. 12).

42 Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski 
organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine) in o spremembi Sklepa 
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 
15.12.2010, str. 48).

42 Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski 
organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine) in o spremembi Sklepa 
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 
15.12.2010, str. 48).

43 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge) in o 
spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter 
razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES 
(UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

43 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge) in o 
spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter 
razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES 
(UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Pravila glede razkrivanja, 
opredeljena v tej uredbi, dopolnjujejo 
uvedbo celotnega krovnega, obveznega 
okvira o skrbnem pregledu vseh 
udeležencev na finančnem trgu, ki bi 
obsegal dolžnost skrbnega ravnanja ter 
naj bi se v celoti uvedel v prehodnem 
obdobju in bi upošteval načela 
sorazmernosti v skladu s smernicami 
OECD o primerni skrbnosti na podlagi 
resolucije Evropskega parlamenta z dne
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29. Maja 2018 o vzdržnih financah, ki 
zahteva obvezen okvir o primerni 
skrbnosti.

Obrazložitev

Krepitev okvira o skrbnem pregledu za udeležence na finančnem trgu vlagateljem pomaga, da 
se izognejo morebitnim negativnim učinkom svojih naložb na družbo in okolje, izognejo 
finančnim tveganjem in tveganjem izgube ugleda, se odzivajo na pričakovanja svojih strank in 
upravičencev ter upoštevajo tveganja, ki presegajo finančno razumevanje njihovih dolžnosti 
vlagatelja.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ker ciljev te uredbe, tj. okrepiti
zaščito končnih vlagateljev in izboljšati 
razkrivanje informacij, ki jih prejemajo,
vključno v primerih čezmejnih nakupov za 
končne vlagatelje, države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči, temveč se 
zaradi potrebe po določitvi usklajenih 
zahtev po razkrivanju informacij na ravni 
Unije lažje dosežejo na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenih ciljev –

(18) Ker ciljev te uredbe, tj. okrepiti
obveščenost vlagateljev in izboljšati 
razkrivanje informacij, ki jih prejemajo,
pomagati udeležencem na finančnih trgu,
naložbenim svetovalcem in družbam, ki 
kotirajo na borzi, da v svoje naložbene 
strategije in odločitve upravnih odborov 
vključijo okoljska in socialna tveganja ter 
tveganja v zvezi z upravljanjem, države 
članice ne morejo zadovoljivo doseči, 
temveč se zaradi potrebe po določitvi 
usklajenih zahtev po razkrivanju informacij 
na ravni Unije lažje dosežejo na ravni 
Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu 
z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. V 
skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta uredba ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenih ciljev –

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Udeleženci na finančnem trgu 
potrebujejo zanesljivo, primerljivo in
usklajeno razkritje informacij s strani 
podjetij, v katera se vlaga, da bi izpolnili 
obveznosti primerne skrbnosti v zvezi s 
trajnostnim učinkom in tveganji glede 
trajnosti. Zato bi se morale zahteve po 
razkritju iz te uredbe uporabljati za 
družbe, ki kotirajo na borzi, po 
prehodnem obdobju 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe. Komisija bi 
morala v skladu s tem preučiti, ali bi bilo 
primerno predlagati ustrezne spremembe 
Direktive 2013/34/EU.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa usklajena pravila o 
preglednosti, ki jih morajo uporabljati 
udeleženci na finančnem trgu, zavarovalni 
posredniki, ki zagotavljajo zavarovalno 
svetovanje glede zavarovalnih naložbenih 
produktov, in investicijska podjetja, ki 
zagotavljajo investicijsko svetovanje, kar 
zadeva vključevanje tveganj glede trajnosti 
v proces sprejemanja naložbenih odločitev 
ali proces svetovanja ter preglednost 
finančnih produktov, ki imajo za cilj 
trajnostne naložbe, vključno z 
zmanjšanjem emisij ogljika.

Ta uredba določa usklajena pravila o 
preglednosti, ki jih morajo uporabljati 
udeleženci na finančnem trgu, zavarovalni 
posredniki, ki zagotavljajo zavarovalno 
svetovanje glede zavarovalnih naložbenih 
produktov, in investicijska podjetja, ki 
zagotavljajo investicijsko svetovanje, ter 
družbe, ki kotirajo na borzi, o tem, kako 
tveganja glede trajnosti in trajnostne 
učinke vključiti v proces sprejemanja 
naložbenih odločitev ali proces svetovanja,
ter o preglednosti glede trajnostnih 
učinkov in tveganja glede trajnosti pri 
naložbenih produktih, vključno s 
finančnimi produkti, kjer je to primerno 
in ustrezno.

Obrazložitev

V pravnem besedilu bi moralo biti jasno, da zahteve glede preglednosti iz uredbe veljajo za 
vse finančne produkte.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „družba, ki kotira na borzi“ 
pomeni podjetje, ki spada v področje 
uporabe Direktive 2013/34/EU;

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka h – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) vseevropski pokojninski produkt, 
kot je predlagan v Uredbi 201X/XXX1a 

Evropskega parlamenta in Sveta;

__________________

1a Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta o vseevropskem osebnem 
pokojninskem produktu (PEPP), 
2017/0143 (COD).

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka o – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „trajnostne naložbe“ pomenijo eno 
od naslednjega ali katero koli kombinacijo 
naslednjega:

(o) „trajnostne naložbe“ so produkti, 
povezani s strategijami, katerih cilj je 
doseganje okoljskega in socialnega 
učinka ter učinka v zvezi z upravljanjem, 
vključno s poljubno kombinacijo 
naslednjih naložb, kolikor so cilji 
posameznih kategorij usklajeni in nimajo 
znatnega negativnega vpliva na cilje 
drugih spodnjih kategorij:
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka o – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) naložbe v gospodarsko dejavnost, 
ki prispeva k okoljskemu cilju, vključno z 
okoljsko trajnostno naložbo, kot je 
opredeljena v členu 2 [Urad za publikacije: 
vstavite sklic na uredbo o vzpostavitvi 
okvira, ki bo spodbujal trajnostne naložbe];

(i) naložbe v gospodarsko dejavnost, 
ki prispeva k okoljskemu cilju, vključno z 
okoljsko trajnostno naložbo, kot je 
opredeljena v členu 2 [Urad za publikacije: 
vstavite sklic na uredbo o vzpostavitvi 
okvira, ki bo spodbujal trajnostne naložbe]
in temelji na ključnih kazalnikih 
učinkovite rabe virov, kot so uporaba 
energije, uporaba energije iz obnovljivih 
virov, raba surovin, proizvodnja 
odpadkov, emisije, emisije CO2, raba vode, 
raba zemljišč in vpliv na biotsko 
raznovrstnost;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka o – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) naložbe v družbe, ki uporabljajo 
dobro prakso upravljanja, in zlasti v družbe 
z dobrimi upravljavskimi strukturami, 
odnosi z zaposlenimi, plačilom za zadevno 
osebje in izpolnjevanjem davčnih 
obveznosti;

(iii) naložbe v družbe, ki uporabljajo 
dobro prakso upravljanja, in zlasti v družbe 
z dobrimi upravljavskimi strukturami in 
strukturami skrbnega pregleda, odnosi z 
zaposlenimi, plačilom za zadevno osebje in 
izpolnjevanjem davčnih obveznosti;

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka s a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(sa) „tveganja glede trajnosti“ 
pomenijo finančna ali nefinančna 
tveganja, ki so prisotna ali bodo prisotna 
dolgoročno, ki so povezana z okoljskimi, 
socialnimi in upravljavskimi dejavniki, 
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kadar so pomembna za določen naložbeni 
pristop:

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednost politik na področju tveganj 
glede trajnosti

Preglednost politik na področju tveganj 
glede trajnosti in učinka na trajnost

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Udeleženci na finančnem trgu 
morajo na svojih spletnih mestih objaviti
pisne politike o vključevanju tveganj glede 
trajnosti v svoj proces sprejemanja 
naložbenih odločitev.

1. Udeleženci na finančnem trgu 
imajo vzpostavljene pisne politike o 
vključevanju tveganj glede trajnosti in 
trajnostnega učinka v svoj proces 
sprejemanja naložbenih odločitev, na 
primer na področjih upravljanja, 
dodeljevanja sredstev, naložbene 
strategije, upravljanja tveganj, 
uveljavljanja glasovalnih pravic 
delničarjev in zavzetosti podjetij, in 
povzetek teh politik objavijo na svojih 
spletnih mestih v pisni obliki.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zavarovalni posredniki, ki 
zagotavljajo zavarovalno svetovanje v 
zvezi z zavarovalnimi naložbenimi 
produkti, in investicijska podjetja, ki 
zagotavljajo investicijsko svetovanje, 
morajo na svojih spletnih mestih objaviti

2. Zavarovalni posredniki, ki 
zagotavljajo zavarovalno svetovanje v 
zvezi z zavarovalnimi naložbenimi 
produkti, in investicijska podjetja, ki 
zagotavljajo investicijsko svetovanje, 
imajo vzpostavljene pisne politike o 
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pisne politike o vključevanju tveganj glede 
trajnosti v investicijsko svetovanje oziroma 
zavarovalno svetovanje.

vključevanju tveganj glede trajnosti in 
trajnostnega učinka v investicijsko 
svetovanje oziroma zavarovalno 
svetovanje, kot so področje upravljanja, 
dodeljevanja sredstev, naložbene 
strategije, upravljanja tveganj, 
uveljavljanja glasovalnih pravic 
delničarjev in zavzetosti podjetij, in 
povzetek teh politik objavijo na svojih 
spletnih mestih v pisni obliki.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Udeleženci na finančnih trgih in 
zavarovalni posredniki imajo 
vzpostavljene procese skrbnega pregleda, 
s katerimi zagotavljajo, da sta 
opredeljevanje in obvladovanje tveganj
glede trajnosti ustrezno vključena v 
odločanje o naložbah, pri čemer se od 
vlagateljev zahteva, da odkrivajo, 
preprečujejo in blažijo vpliv dejavnikov 
ESG ter prevzemajo odgovornost zanje v 
skladu s smernicami OECD z naslovom 
„Key Considerations for Due Diligence 
under the OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises“ (Odgovorno 
poslovanje institucionalnih vlagateljev: 
Ključni premisleki za potrebno skrbnost v 
skladu s smernicami OECD za 
večnacionalna podjetja“ iz leta 2017 in da 
te procese objavijo v pisni obliki na svojih 
spletnih mestih.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Pisne politike iz odstavkov 1 in 2 
med drugim obsegajo:

(a) vključevanje tveganj, povezanih z 
učinki podnebnih sprememb, vključno z 
akutnimi in kroničnimi tveganji za 
naložbe;

(b) vključevanje tveganj in priložnosti, 
povezanih s prehodom na nizkoogljično 
gospodarstvo, vključno z regulativnimi 
omejitvami za emisije toplogrednih plinov, 
oblikovanjem cen ogljika, tveganji sodnih 
postopkov, tveganji izgube ugleda, 
tehnološkimi in tržnimi tveganji.

Obrazložitev

Evropski odbor za sistemska tveganja, nizozemska centralna banka, Bank of England ter 
številne druge finančne institucije in svetovalni organi priznavajo sistemsko tveganje 
podnebnih sprememb za finančni sistem in gospodarstvo. Tveganja za trajnost morajo zato 
tudi jasno pokrivati tveganja, ki jih povzročajo podnebne spremembe.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Pisne politike iz odstavkov 1 in 2 
med drugim vključujejo informacije o 
postopku ugotavljanja trajnostnih tveganj, 
metodologijo in kazalnike, ki se 
uporabljajo za oceno teh tveganj, o 
nadzoru uprave pri prepoznavanju in 
upravljanju trajnostnih tveganj ter 
pregled trajnostnih tveganj, ki jih je 
opredelila organizacija.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Komisija do 30. junija 2019 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
[...], v katerih podrobneje določi zahteve 
za pisne politike in postopke skrbnega 
pregleda, da se oceni njihovo izvajanje.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednost vključevanja tveganj glede 
trajnosti

Preglednost vključevanja tveganj glede 
trajnosti in trajnostnega učinka

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postopke in pogoje, ki veljajo za 
vključevanje tveganj glede trajnosti v 
naložbene odločitve;

(a) postopke in pogoje skrbnega 
pregleda, ki veljajo za vključevanje 
tveganj glede trajnosti, tudi tveganj 
povezanih s posledicami podnebnih 
sprememb ter tveganj in priložnosti v zvezi 
s prehodom na nizkoogljično 
gospodarstvo, v naložbene odločitve;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pričakovani obseg učinka tveganj 
glede trajnosti na donos ponujenih 
finančnih produktov;

(b) pričakovani obseg učinka tveganj 
glede trajnosti, med drugim tudi tveganj 
povezanih s posledicami podnebnih 
sprememb ter tveganj in priložnosti v zvezi 
s prehodom na nizkoogljično 
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gospodarstvo, na okoljska in socialna 
vprašanje in vprašanja upravljanje ter
donos ponujenih finančnih produktov;

Obrazložitev

Evropski odbor za sistemska tveganja, nizozemska centralna banka, Bank of England ter 
številne druge finančne institucije in svetovalni organi priznavajo sistemsko tveganje 
podnebnih sprememb za finančni sistem in gospodarstvo. Tveganja za trajnost morajo zato 
tudi jasno pokrivati tveganja, ki jih povzročajo podnebne spremembe.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) scenarije in predvidene stroške, 
povezane z oblikovanjem cen ogljika, ki 
izhajajo iz trgovanja z emisijami, 
obdavčitve ali drugih ustreznih 
regulativnih zahtev, ki so bile upoštevane 
pri ocenah trajnostnih tveganj;

Obrazložitev

Oblikovanje cen ogljika, npr. prek sistema EU za trgovanje z emisijami ali kitajskega 
nacionalnega sistema za trgovanje z emisijami, je jasno določen strošek. Vendar vlagatelji, 
posojilodajalci, zavarovatelji in druge zainteresirane strani pogosto nimajo jasnih informacij 
o stroških ogljika, ki lahko nastanejo v zvezi z naložbami. Ker bi se obseg in raven cen ogljika 
lahko bistveno spremenila zaradi prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, bi dodatna 
preglednost stroškov ogljika pripomogla k zmanjšanju sistemskih tveganj.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) rezultate podnebnega stresnega 
testa, pri katerem je bila z analizo 
scenarijev ocenjena vrsta morebitnih 
prihodnjih sprememb, vključno z 
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naslednjimi scenariji:

(i) scenarij „hitre dekarbonizacije“ z 
15-letnim globalnim prehodom v vseh 
gospodarskih sektorjih na ničelno stopnjo 
neto emisij toplogrednih plinov;

(ii) scenarij „nekontroliranega 
segrevanja“ z učinki globalnega dviga 
temperature za 4°C nad predindustrijsko 
ravnijo;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) glasovanje delničarjev v zvezi s 
trajnostnimi naložbami in blažitvijo 
tveganj glede trajnosti, kakšna navodila in 
razlogi za glasovanje so bili v ozadju 
glasovanja proti upravi in ali so bili 
oddani vzdržani in sporni glasovi;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postopke in pogoje, ki veljajo za 
vključevanje tveganj glede trajnosti v 
investicijsko ali zavarovalno svetovanje;

(a) postopke in pogoje, ki veljajo za 
vključevanje tveganj glede trajnosti, med 
drugim tudi tveganj povezanih s 
posledicami podnebnih sprememb ter 
tveganj in priložnosti v zvezi s prehodom 
na nizkoogljično gospodarstvo, v 
investicijsko ali zavarovalno svetovanje;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pričakovani obseg učinka tveganj 
glede trajnosti na donos finančnih 
produktov, o katerih svetujejo;

(b) pričakovani obseg učinka tveganj 
glede trajnosti, med drugim tudi tveganj 
povezanih s posledicami podnebnih 
sprememb ter tveganj in priložnosti v zvezi 
s prehodom na nizkoogljično 
gospodarstvo, na okoljska in socialna 
vprašanje in vprašanja upravljanje ter
donos finančnih produktov, o katerih 
svetujejo;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) scenarije in predvidene stroške, 
povezane z oblikovanjem cen ogljika, ki 
izhajajo iz trgovanja z emisijami, 
obdavčitve ali drugih ustreznih 
regulativnih zahtev, ki so bile upoštevane 
pri kvantitativnih ocenah trajnostnih 
tveganj;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) rezultate podnebnega stresnega 
testa, pri katerem je bila z analizo 
scenarijev ocenjena vrsta morebitnih 
prihodnjih sprememb, vključno z 
naslednjimi scenariji:

(i) scenarij „hitre dekarbonizacije“ z 
15-letnim globalnim prehodom v vseh 
gospodarskih sektorjih na ničelno stopnjo 
neto emisij toplogrednih plinov;

(ii) scenarij „nekontroliranega 
segrevanja“ z učinki globalnega dviga 
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temperature za 4°C nad predindustrijsko 
ravnijo;

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) za družbe, ki kotirajo na borzi, v 
skladu z Direktivo 2013/34/EU. 

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Razkritja iz odstavkov 1 in 2 
vsebujejo vse informacije, ki bi bile 
pomembne za naložbeno odločitev 
vlagatelja. Te informacije morajo biti 
jasno predstavljene, ne smejo biti 
zavajajoče ali varljive in prav tako ni 
dovoljeno opustiti pomembnih informacij.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednost trajnostnih naložb v 
predpogodbenem razkrivanju informacij

Preglednost trajnostnega učinka in 
tveganj glede trajnosti v predpogodbenem 
razkrivanju informacij

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b



AD\1165213SL.docx 25/29 PE628.607v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o metodologijah, 
uporabljenih za ocenjevanje, merjenje in 
spremljanje učinka izbranih trajnostnih
naložb za finančni produkt, vključno z viri 
podatkov, merili za pregled sredstev, ki 
predstavljajo osnovo, in zadevne kazalnike 
trajnosti, ki se uporabljajo za merjenje 
splošnega trajnostnega učinka finančnega 
produkta;

(b) informacije o metodologijah, 
uporabljenih za ocenjevanje, merjenje in 
spremljanje trajnostnega učinka izbranih 
naložb za finančni produkt, vključno z viri 
podatkov, merili za pregled sredstev, ki 
predstavljajo osnovo, in zadevne kazalnike 
trajnosti, ki se uporabljajo za merjenje 
splošnega trajnostnega učinka finančnega 
produkta;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, ki jih je treba razkriti skladno 
s prvim pododstavkom, morajo biti na 
spletnem mestu objavljene jasno in na 
vidnem mestu.

Informacije, ki jih je treba razkriti skladno 
s prvim pododstavkom, morajo biti na 
spletnem mestu objavljene jasno in na 
vidnem mestu ter na način, ki je razumljiv 
različnim zainteresiranim stranem, tudi 
nestrokovni javnosti z različno stopnjo 
finančne pismenosti.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar udeleženci na finančnem 
trgu ponujajo finančni produkt iz 
odstavkov (1), (2) in (3) člena 5, morajo v 
periodičnih poročilih vključiti opis 
naslednjega:

1. Kadar udeleženci na finančnem 
trgu ponujajo finančni produkt iz 
odstavkov (1), (2) in (3) člena 5, morajo v 
periodičnih, revidiranih in celovitih
poročilih, ki se pripravijo vsaj enkrat 
letno, vključiti opis naslednjega:

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupnega učinka finančnih 
produktov, povezanega s trajnostjo, z 
ustreznimi kazalniki trajnosti;

(a) skupnega učinka finančnih 
produktov, povezanega s trajnostjo, s 
harmoniziranimi in primerljivimi
kazalniki trajnosti;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) družbe, ki kotirajo na borzi, 
vključijo opis, kako so trajnostni učinek in 
tveganja glede trajnosti vključili v procese 
upravljanja in naložbeno strategijo v 
letnih računovodskih izkazih in 
konsolidiranih računovodskih izkazih iz 
Direktive 2013/34/EU.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) za družbe, ki kotirajo na borzi, v 
skladu z rednimi poročili iz Direktive 
2013/34/EU.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do [Urad za publikacije: Do [Urad za 
publikacije: vstavite datum 60 mesecev po 
datumu začetka veljavnosti] mora Komisija 
opraviti oceno uporabe te uredbe.

Do [Urad za publikacije: vstavite datum 
24 mesecev po datumu začetka veljavnosti] 
mora Komisija opraviti oceno uporabe te 
uredbe.
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Obrazložitev

Ker gre za novejšo politiko in glede na hiter razvoj na področju trajnostnega financiranja je 
primerneje, da se ocena opravi po 24 mesecih.
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