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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

20.3.2019 A8-0175/55

Pozmeňujúci návrh 55
Peter Liese, Markus Ferber
v mene skupiny PPE

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
kritériá na určenie toho, či je hospodárska 
činnosť environmentálne udržateľná, 
s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 
udržateľnosti investície.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 
alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 
prípadné požiadavky na účastníkov trhu 
v súvislosti s finančnými produktmi alebo 
podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 
na trh ako environmentálne udržateľné;

b) účastníkov finančného trhu 
ponúkajúcich finančné produkty ako 
environmentálne udržateľné investície 
alebo ako investície majúce podobné 
vlastnosti.

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
kritériá na určenie miery 
environmentálneho vplyvu 
a udržateľnosti hospodárskej činnosti na 
účely stanovenia miery environmentálnej 
udržateľnosti investície. 
2. Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 
alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 
prípadné požiadavky na účastníkov 
finančného trhu v súvislosti s finančnými 
produktmi alebo podnikovými dlhopismi, 
ktoré sa uvádzajú na trh v rámci Únie ako 
environmentálne udržateľné;

b) účastníkov finančného trhu 
ponúkajúcich v rámci Únie finančné 
produkty ako environmentálne udržateľné 
investície alebo ako investície majúce 
podobné vlastnosti, a 
ba) účastníkov finančného trhu 
ponúkajúcich finančné produkty okrem 
prípadov, keď:

i) účastník finančného trhu potvrdí, že 
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stanovené technické kritériá preskúmania 
sa nevzťahujú na hospodárske činnosti 
financované jeho finančnými produktmi, 
alebo 

ii) účastník finančného trhu vo svojom 
prospekte vyhlasuje, že jeho finančné 
produkty nesledujú ciele udržateľnosti.

2a. Kritériá uvedené v prvom odseku 
tohto článku môžu poskytovatelia 
finančných služieb používať na účely 
uvedené v tomto odseku, na ktoré sa 
nevzťahuje druhý odsek tohto článku, 
alebo na dobrovoľnom základe a vo 
vzťahu k iným finančným produktom, než 
sú uvedené v článku 2 ods. 1.
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