
AM\1180309DA.docx PE635.500v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

20.3.2019 A8-0175/55

Ændringsforslag 55
Peter Liese, Markus Ferber
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
((COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)))

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1. I denne forordning fastlægges 
kriterierne for at afgøre, om en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, med 
det formål at bestemme graden af en 
investerings miljømæssige bæredygtighed.

2. Denne forordning finder anvendelse 
på:

a) foranstaltninger, der vedtages af 
medlemsstaterne eller Unionen, og som 
pålægger markedsaktører krav vedrørende 
finansielle produkter eller 
virksomhedsobligationer, der markedsføres 
som miljømæssigt bæredygtige.

b) deltagere på det finansielle marked, 
som udbyder finansielle produkter som 
miljømæssigt bæredygtige investeringer 
eller som investeringer med lignende 
karakteristika.

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1. I denne forordning fastlægges 
kriterierne for at afgøre graden af 
miljøindvirkning og miljømæssig 
bæredygtighed ved en økonomisk aktivitet 
med det formål at bestemme graden af en 
investerings miljømæssige bæredygtighed. 

2. Denne forordning finder anvendelse 
på:

a) foranstaltninger, der vedtages af 
medlemsstaterne eller Unionen, og som 
pålægger deltagere på det finansielle 
marked krav vedrørende finansielle 
produkter eller virksomhedsobligationer, 
der markedsføres i Unionen som 
miljømæssigt bæredygtige.

b) deltagere på det finansielle marked, 
som i Unionen udbyder finansielle 
produkter som miljømæssigt bæredygtige 
investeringer eller som investeringer med 
lignende karakteristika og 
ba) deltagere på det finansielle 
marked, som udbyder andre finansielle 
produkter, undtagen hvis:
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i) deltageren på det finansielle marked 
dokumenterer, at de fastsatte tekniske 
screeningskriterier ikke gælder for de 
økonomiske aktiviteter, som finansieres 
ved hjælp dens finansielle produkter, eller 

ii) deltageren på det finansielle marked i 
sit prospekt erklærer, at dens produkter 
ikke forfølger bæredygtighedsmål.

2a. Kriterierne i denne artikels stk. 1 
kan anvendes til det formål, der er 
omhandlet i dette stykke, af udbydere af 
finansielle tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet af stk. 2 i denne artikel, eller på 
frivillig basis, og med hensyn til andre 
finansielle produkter end dem, der er 
fastlagt i artikel 2, stk. 1.

Or. en


