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Изменение 55
Петер Лизе, Маркус Фербер
от името на групата PPE

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
((COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)))

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1

Предмет и обхват

1. С настоящия регламент се 
установяват критерии, определящи дали 
дадена икономическа дейност е 
екологосъобразна във връзка с 
установяването на степента на 
съобразност от екологична гледна точка 
на дадена инвестиция.

2. Настоящият регламент се 
прилага за:

a) приетите от държавите членки 
или от Съюза мерки, с които се 
определят изисквания към участниците 
на пазара по отношение на финансовите 
продукти или корпоративните 
облигации, които се предлагат на пазара 
като екологосъобразни;

б) участниците на финансовите 
пазари, които предлагат финансови 
продукти като екологосъобразни 
инвестиции или инвестиции със сходни 
характеристики.

Член 1

Предмет и обхват

1. С настоящия регламент се 
установяват критерии, определящи 
степента на въздействие на дадена 
икономическа дейност върху 
околната среда, както и нейната 
устойчивост във връзка с 
установяването на степента на 
съобразност от екологична гледна точка 
на дадена инвестиция. 

2. Настоящият регламент се 
прилага за:

a) приетите от държавите членки 
или от Съюза мерки, с които се 
определят изисквания към участниците 
на финансовия пазар по отношение на 
финансовите продукти или 
корпоративните облигации, които се 
предлагат на пазара в рамките на 
Съюза като екологосъобразни;

б) участниците на финансовите 
пазари, които предлагат в рамките на 
Съюза финансови продукти като 
екологосъобразни инвестиции или 
инвестиции със сходни характеристики, 
и 
ба) участниците на финансовите 
пазари, които предлагат други 
финансови продукти, с изключение на 
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случаите, когато:

i) участникът на финансовите 
пазари удостовери, че установените 
технически критерии за проверка не 
се прилагат за икономическите 
дейности, финансирани от неговите 
финансови продукти, или

ii) участникът на финансовите 
пазари декларира в своя проспект, че 
неговите финансови продукти не 
преследват цели, свързани с 
устойчивост.

2а. Критериите по параграф 1 от 
настоящия член могат да се 
използват за целите, упоменати в 
този параграф, от доставчици на 
финансови услуги, които не са 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, или на доброволна основа и във 
връзка с финансови продукти, 
различни от описаните в член 2, 
параграф 1.

Or. en


