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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiuo reglamentu nustatomi 
kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 
investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 
laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 
yra tvari aplinkos atžvilgiu.
2. Šis reglamentas taikomas:

a) valstybių narių arba Sąjungos 
patvirtintoms priemonėms, kuriomis 
nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 
taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 
produktais arba įmonių obligacijomis, 
platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 
finansiniai produktai arba įmonių 
obligacijos;

b) finansų rinkų dalyviams, 
finansinius produktus siūlantiems kaip 
aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 
investicijas, turinčias panašių savybių.

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiuo reglamentu nustatomi 
ekonominės veiklos poveikio aplinkai ir 
tvarumo laipsnio nustatymo kriterijai, 
kuriais remiamasi siekiant nustatyti 
investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 
laipsnį. 

2. Šis reglamentas taikomas:

a) valstybių narių arba Sąjungos 
patvirtintoms priemonėms, kuriomis 
nustatomi bet kurie finansų rinkos 
dalyviams taikomi reikalavimai, susiję su 
finansiniais produktais arba įmonių 
obligacijomis, platinamais ES viduje kaip 
aplinkos atžvilgiu tvarūs finansiniai 
produktai arba įmonių obligacijos;

b) finansų rinkų dalyviams, ES viduje 
siūlantiems finansinius produktus kaip 
aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 
investicijas, turinčias panašių savybių, ir 
ba) kitus finansinius produktus 
siūlantiems finansų rinkų dalyviams, 
išskyrus atvejus, kai:

i) finansų rinkos dalyvis patvirtina, kad 
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nustatyti techninės analizės kriterijai 
netaikomi jo finansiniais produktais 
finansuojamai ekonominei veiklai, arba 

ii) finansų rinkos dalyvis savo prospekte 
nurodo, kad jo finansiniais produktais 
nesiekiama tvarumo tikslų.

2a. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 
kriterijus gali naudoti šio straipsnio 2 
dalyje neaptariami finansinių paslaugų 
teikėjai, siekdami toje dalyje nurodyto 
tikslo, arba jie gali būti naudojami 
savanorišku pagrindu ir būti taikomi ne 
tik 2 straipsnio 1 dalyje nustatytiems 
finansiniams produktams.
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