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Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
((COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)))

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

1. Prezentul regulament instituie 
criterii pentru a determina dacă o activitate 
economică este durabilă din punctul de 
vedere al mediului în scopul stabilirii 
gradului durabilității de mediu a unei 
investiții.

2. Prezentul regulament se aplică:

(a) măsurilor adoptate de statele 
membre sau de Uniune care stabilesc orice 
cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 
ceea ce privește produsele financiare sau 
obligațiunile corporative care sunt 
comercializate ca fiind durabile din punctul 
de vedere al mediului.

(b) participanților la piața financiară 
care oferă produse financiare drept 
investiții durabile din punctul de vedere al 
mediului sau drept investiții având 
caracteristici similare.

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

1. Prezentul regulament instituie 
criterii pentru a determina gradul de 
impact asupra mediului și de durabilitate 
a unei activități economice în scopul 
stabilirii gradului durabilității de mediu a 
unei investiții. 

2. Prezentul regulament se aplică:

(a) măsurilor adoptate de statele 
membre sau de Uniune care stabilesc orice 
cerință aplicabilă participanților la piața 
financiară în ceea ce privește produsele 
financiare sau obligațiunile corporative 
care sunt comercializate în interiorul 
Uniunii ca fiind durabile din punctul de 
vedere al mediului.

(b) participanților la piața financiară 
care oferă în interiorul Uniunii produse 
financiare drept investiții durabile din 
punctul de vedere al mediului sau drept 
investiții având caracteristici similare și 
(ba) participanților la piața financiară 
care oferă alte produse financiare, cu 
excepția următoarelor cazuri:
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(i) participantul la piața financiară atestă 
faptul că criteriile tehnice de examinare 
stabilite nu se aplică activităților 
economice finanțate de produsele sale 
financiare sau 

(ii) participantul la piața financiară 
declară în prospectul său că produsele 
sale financiare nu urmăresc obiective de 
durabilitate.

2a. Criteriile menționate la alineatul 
(1) de la prezentul articol pot fi utilizate în 
scopul menționat la alineatul respectiv de 
către furnizorii de servicii financiare care 
nu sunt vizați de alineatul (2) de la 
prezentul articol sau în mod voluntar și cu 
privire la alte produse financiare decât 
cele prevăzute la articolul 2 alineatul (1).
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