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Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. I denna förordning fastställs 
kriterierna för att avgöra huruvida en 
ekonomisk verksamhet är miljömässigt 
hållbar för att fastställa hur pass 
miljömässigt hållbar en investering är.

2. Denna förordning ska tillämpas på

a) åtgärder som antas av 
medlemsstaterna eller unionen som ställer 
krav på marknadsaktörer med avseende på 
finansiella produkter eller 
företagsobligationer som marknadsförs 
som miljömässigt hållbara,

b) finansmarknadsaktörer som 
erbjuder finansiella produkter som 
miljömässigt hållbara investeringar eller 
som investeringar med liknande 
egenskaper.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. I denna förordning fastställs 
kriterierna för att avgöra graden av en 
ekonomisk verksamhets miljöpåverkan 
och hållbarhet för att fastställa hur pass 
miljömässigt hållbar en investering är. 

2. Denna förordning ska tillämpas på

a) åtgärder som antas av 
medlemsstaterna eller unionen som ställer 
krav på finansmarknadsaktörer med 
avseende på finansiella produkter eller 
företagsobligationer som marknadsförs 
i unionen som miljömässigt hållbara,

b) finansmarknadsaktörer som 
i unionen erbjuder finansiella produkter 
som miljömässigt hållbara investeringar 
eller som investeringar med liknande 
egenskaper. 
ba) finansmarknadsaktörer som 
erbjuder andra finansiella produkter, 
förutom om
i) finansmarknadsaktören påvisar att 
de tekniska granskningskriterier som 
fastställts inte gäller för de ekonomiska 
verksamheter som finansieras med hjälp 
av deras finansprodukter, 
ii) finansmarknadsaktören försäkrar 
i sitt prospekt att dess produkter inte 
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eftersträvar några mål på hållbarhetens 
område.
2a. De kriterier som anges i första 
punkten i denna artikel får användas för 
det ändamål som anges i den punkten av 
leverantörer av finansiella tjänster, som 
inte tas upp i andra punkten av denna 
artikel eller på frivillig basis, och med 
avseende på andra finansiella produkter 
än de som fastställs i 
artikel 2 första stycket.

Or. en


