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Predlog spremembe 55
Peter Liese, Markus Ferber
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 
določanje, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajna, za namene določitve 
stopnje okoljske trajnosti naložbe.

2. Ta uredba se uporablja za:

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 
članice ali Unija, o določitvi zahtev za 
akterje na trgu v zvezi s finančnimi 
produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 
se tržijo kot okoljsko trajnostne;

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 
ponujajo finančne produkte kot okoljsko 
trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 
podobne značilnosti.

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 
določanje, kolikšen okoljski vpliv ima 
gospodarska dejavnost in koliko je 
trajnostna, za namene določitve stopnje 
okoljske trajnosti naložbe. 

2. Ta uredba se uporablja za:

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 
članice ali Unija, o določitvi zahtev za 
udeležence na finančnem trgu v zvezi s 
finančnimi produkti ali podjetniškimi 
obveznicami, ki se v Uniji tržijo kot 
okoljsko trajnostne;

(b) udeležence na finančnem trgu, ki v 
Uniji ponujajo finančne produkte kot 
okoljsko trajnostne naložbe ali naložbe, ki 
imajo podobne značilnosti, in 
(ba) udeležence na finančnem trgu, ki 
ponujajo druge finančne produkte, razen 
ko:
(i) udeleženec na finančnem trgu potrdi, 
da se uveljavljena tehnična merila za 
pregled ne uporabljajo za gospodarske 
dejavnosti, ki se financirajo z njegovimi 
finančnimi produkti, ali 



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

SL Združena v raznolikosti SL

(ii) udeleženec na finančnem trgu v 
svojem prospektu izjavi, da njegovi 
finančni proizvodi ne sledijo ciljem glede 
trajnosti.

2a. Ponudniki finančnih storitev, ki 
niso navedeni v drugem odstavku tega 
člena, lahko merila iz prvega odstavka 
tega člena uporabljajo za namen iz 
navedenega odstavka ali prostovoljno in 
glede na druge finančne produkte, ki niso 
opredeljeni v prvem odstavku člena 2.

Or. en


