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21.3.2019 A8-0175/79

Poprawka 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej jest ustanowienie rynku 
wewnętrznego działającego na rzecz 
trwałego rozwoju Europy, którego 
podstawę stanowią, między innymi, 
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 
wysoki poziom ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego.

(1) Celem art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej jest ustanowienie rynku 
wewnętrznego działającego na rzecz 
trwałego rozwoju Europy, którego 
podstawę stanowią, między innymi, 
zrównoważony wzrost gospodarczy, postęp 
społeczny oraz wysoki poziom ochrony 
i poprawy jakości środowiska naturalnego.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Poprawka 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W marcu 2018 r. Komisja 
opublikowała swój plan działania 
„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”25, w którym określono 
ambitną i kompleksową strategię 
w zakresie zrównoważonego finansowania. 
Jednym z celów określonych w tym planie 
działania jest ukierunkowanie przepływów 
kapitału na zrównoważone inwestowanie 
w celu osiągnięcia zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Utworzenie systemu 
jednolitej klasyfikacji zrównoważonych 
działań jest najważniejszym 
i najpilniejszym zadaniem przewidzianym 
w planie działania. W planie działania 
podkreślono, że podstawą dla 
ukierunkowania przepływów kapitału na 
zrównoważoną działalność powinno być 
wspólne rozumienie pojęcia 
„zrównoważony”. Na pierwszym etapie 
jasne wskazówki dotyczące działalności 
uznawanych za przyczyniające się do 
realizacji celów środowiskowych, powinny 
pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 
o inwestycjach finansujących działalność 
gospodarczą zrównoważoną 
środowiskowo. Dalsze wskazówki 
dotyczące działalności wspierających inne 
cele zrównoważonego rozwoju, w tym cele 
społeczne, mogą zostać opracowane na 
późniejszym etapie.

(6) W marcu 2018 r. Komisja 
opublikowała swój plan działania 
„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”25, w którym określono 
ambitną i kompleksową strategię 
w zakresie zrównoważonego finansowania. 
Jednym z celów określonych w tym planie 
działania jest ukierunkowanie przepływów 
kapitału na zrównoważone inwestowanie 
w celu osiągnięcia zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Utworzenie systemu 
jednolitej klasyfikacji oraz wskaźników 
określających stopień zrównoważenia 
działań jest najważniejszym 
i najpilniejszym zadaniem przewidzianym 
w planie działania. W planie działania 
podkreślono, że podstawą dla 
ukierunkowania przepływów kapitału na 
zrównoważoną działalność powinno być 
wspólne, całościowe zrozumienie wpływu 
działalności gospodarczej i inwestycji na 
zrównoważenie środowiskowe i efektywne 
gospodarowanie zasobami. Na pierwszym 
etapie jasne wskazówki dotyczące 
działalności uznawanych za przyczyniające 
się do realizacji celów środowiskowych 
powinny pomóc inwestorom w uzyskaniu 
informacji o inwestycjach finansujących 
działalność gospodarczą odpowiednio do 
ich stopnia zrównoważenia. Uznając cele 
ONZ dotyczące zrównoważonego rozwoju 
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oraz konkluzje Rady Europejskiej z dnia 
20 czerwca 2017 r., należy również 
opracować dalsze wskazówki dotyczące 
działalności wspierających inne cele 
zrównoważonego rozwoju, w tym cele 
społeczne i cele w zakresie sprawowania 
rządów, co pozwoli na pełną, spójną, 
kompleksową, zintegrowaną i skuteczną 
realizację Agendy 2030.

_________________ _________________
25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/81

Poprawka 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W listopadzie 2017 r. Parlament 
Europejski, Rada i Komisja proklamowały 
i podpisały Europejski filar praw 
socjalnych na rzecz Europy, która 
eliminuje bezrobocie, ubóstwo i 
dyskryminację, dając równe szanse 
młodzieży i osobom znajdującym się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji. 
Kompleksowe i głębokie wdrożenie filaru 
można ułatwić przez dostosowanie 
przepływów finansowych do takiej idei. W 
tym kontekście działalność gospodarczą 
promującą równy dostęp do 
podstawowych usług, takich jak żywność, 
zdrowie, edukacja i szkolenia, ochrona 
socjalna, mieszkalnictwo, podstawowe 
usługi podstawowe, a także promującą 
gospodarkę społeczną i przedsiębiorstwa 
społeczne, należy uznać za wkład 
społeczny w realizację nadrzędnych celów 
społecznych UE zapisanych w traktatach, 
a w szczególności celów zmniejszenia 
ubóstwa i nierówności, i w związku z tym 
powinna ona korzystać ze 
zharmonizowanych ram prawnych w UE 
w celu określenia, na jakich warunkach 
konkretna działalność gospodarcza 
powinna być uznawana za przyczyniającą 
się w znacznym stopniu do realizacji 
celów społecznych.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Poprawka 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby uniknąć szkodzenia interesom 
konsumentów, zarządzający funduszami 
i inwestorzy instytucjonalni oferujący 
produkty finansowe jako zrównoważone 
środowiskowo powinni ujawniać, w jaki 
sposób i w jakim stopniu stosują kryteria 
działalności gospodarczej zrównoważonej 
środowiskowo w celu ustalenia 
zrównoważenia środowiskowego 
inwestycji. Dzięki ujawnionym 
informacjom inwestorzy powinni wiedzieć, 
jaki udział procentowy we wszystkich 
rodzajach działalności gospodarczej mają 
inwestycje finansujące działalność 
gospodarczą zrównoważoną 
środowiskowo, i tym samym znać stopień 
zrównoważenia środowiskowego 
inwestycji. Komisja powinna określić, 
jakie informacje należy w tym celu 
ujawniać. Takie informacje powinny 
umożliwiać właściwym organom 
krajowym łatwą weryfikację przestrzegania 
obowiązku ujawniania informacji oraz 
egzekwowanie tego obowiązku zgodnie 
z obowiązującym prawem krajowym.

(16) Aby informować inwestorów 
detalicznych i zapewnić ochronę 
konsumentów, zarządzający funduszami 
i inwestorzy instytucjonalni oferujący 
produkty finansowe jako zrównoważone 
środowiskowo powinni ujawniać stopień 
zrównoważenia środowiskowego 
inwestycji oraz ich wpływu na środowisko. 
Dzięki ujawnionym informacjom 
inwestorzy powinni rozumieć kryteria i 
wskaźniki wykorzystywane do określania 
wpływu na środowisko oraz stopnia 
zrównoważenia środowiskowego 
inwestycji. Komisja powinna określić, 
jakie informacje należy w tym celu 
ujawniać w kontrolowanych 
sprawozdaniach rocznych i zarządczych, 
jak również częstotliwość, format i 
odbiorców ujawnianych informacji w 
ramach zintegrowanej sprawozdawczości. 
Takie informacje powinny umożliwiać 
właściwym organom krajowym i w razie 
potrzeby Europejskim Urzędom Nadzoru 
łatwą weryfikację przestrzegania 
obowiązku ujawniania informacji oraz 
egzekwowanie tego obowiązku zgodnie 
z obowiązującym prawem krajowym i 
unijnym. Wymogi dotyczące ujawniania 
informacji powinny opierać się na 
pracach prowadzonych w ramach 
Globalnej Inicjatywy Raportowania i na 
zasadach odpowiedzialnego inwestowania 
ONZ. Komisja powinna dopilnować, aby 
wszelkie nowe wymogi dotyczące 
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ujawniania informacji uzupełniały 
wymogi już obowiązujące na mocy 
obowiązującego ustawodawstwa i nie 
prowadziły do niepotrzebnego powielania 
sprawozdań.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Poprawka 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przypominając wspólne 
zobowiązanie Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji, dotyczące realizacji zasad 
zapisanych w Europejskim filarze praw 
socjalnych na rzecz zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz uznając znaczenie 
międzynarodowych minimalnych 
standardów w zakresie praw człowieka 
i praw pracowniczych, jednym 
z warunków klasyfikacji działalności 
gospodarczej jako zrównoważonej 
środowiskowo powinno być przestrzeganie 
minimalnych gwarancji. Z tego powodu 
działalność gospodarczą powinno się 
klasyfikować jako zrównoważoną 
środowiskowo tylko wtedy, gdy jest ona 
prowadzona zgodnie z Deklaracją 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) dotyczącą podstawowych zasad 
i praw w pracy oraz z ośmioma 
podstawowymi konwencjami MOP. 
W podstawowych konwencjach MOP 
określono prawa człowieka i prawa 
pracownicze, których przedsiębiorstwa 
muszą przestrzegać. Szereg tych norm 
międzynarodowych, w szczególności zakaz 
niewolnictwa i pracy przymusowej oraz 
zasada niedyskryminacji, jest także 
zapisanych w Karcie praw podstawowych 

(21) Przypominając wspólne 
zobowiązanie Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji, dotyczące realizacji zasad 
zapisanych w Europejskim filarze praw 
socjalnych na rzecz zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz uznając znaczenie 
międzynarodowych minimalnych 
standardów w zakresie praw człowieka 
i praw pracowniczych, jednym 
z warunków klasyfikacji działalności 
gospodarczej jako zrównoważonej 
środowiskowo powinno być przestrzeganie 
minimalnych gwarancji. Z tego powodu 
działalność gospodarczą powinno się 
klasyfikować jako zrównoważoną 
środowiskowo tylko wtedy, gdy jest ona 
prowadzona zgodnie z Deklaracją 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) dotyczącą podstawowych zasad 
i praw w pracy oraz z ośmioma 
podstawowymi konwencjami MOP, a 
także z poszanowaniem Międzynarodowej 
karty praw człowieka, Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka, Wytycznych OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 
zasad odpowiedzialnego inwestowania 
ONZ. Inwestorzy powinni też uwzględniać 



AM\P8_AMA(2019)0175(079-088)EN.docx PE635.500v01-00

EN United in diversity

EN

Unii Europejskiej. Te minimalne 
gwarancje nie wykluczają stosowania – 
w stosownych przypadkach – surowszych 
wymogów dotyczących środowiska, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
zrównoważonego rozwoju społecznego 
określonych w prawie Unii.

Wytyczne OECD dotyczące zachowania 
należytej staranności na rzecz 
odpowiedzialnych praktyk biznesowych 
(2018 r.). Należyta staranność w tym 
kontekście oznacza procedury 
przeprowadzane przez przedsiębiorstwa w 
celu identyfikowania, łagodzenia i 
uwzględniania ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju oraz 
zapobiegania takiemu ryzyku zgodnie z 
definicją zawartą w [Urząd Publikacji: 
proszę wstawić odniesienie do 
rozporządzenia w sprawie informacji 
ujawnianych w związku ze 
zrównoważonymi inwestycjami 
i zagrożeniami dla zrównoważonego 
rozwoju i załącznika I do tego 
rozporządzenia]. W podstawowych 
konwencjach MOP określono prawa 
człowieka i prawa pracownicze, których 
przedsiębiorstwa muszą przestrzegać. 
Szereg tych norm międzynarodowych, 
w szczególności zakaz niewolnictwa 
i pracy przymusowej oraz zasada 
niedyskryminacji, jest także zapisanych 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Te minimalne gwarancje nie 
wykluczają stosowania – w stosownych 
przypadkach – surowszych wymogów 
dotyczących środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego 
rozwoju społecznego określonych 
w prawie Unii.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Poprawka 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Aby określić wymagania 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, a w szczególności aby 
ustanowić i zaktualizować szczegółowe 
i odpowiednio skalibrowane techniczne 
kryteria kwalifikacji dla różnych rodzajów 
działalności gospodarczej, pozwalające 
ustalić, co stanowi istotny wkład i istotną 
szkodę dla realizacji celów 
środowiskowych, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do przekazywania 
informacji niezbędnych do spełnienia 
obowiązku ujawniania informacji 
określonego w art. 4 ust. 3 oraz 
technicznych kryteriów kwalifikacji, 
o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, 
art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 
i art. 11 ust. 2. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 

(33) Aby określić wymagania 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, a w szczególności aby 
ustanowić i zaktualizować szczegółowe 
i odpowiednio skalibrowane techniczne 
kryteria kwalifikacji i wskaźniki dla 
różnych rodzajów działalności 
gospodarczej, pozwalające ustalić, co 
stanowi istotny wkład i istotną szkodę dla 
realizacji celów środowiskowych, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
przekazywania informacji niezbędnych do 
spełnienia obowiązku ujawniania 
informacji określonego w art. 4 ust. 3 oraz 
technicznych kryteriów kwalifikacji, 
o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, 
art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2, 
art. 11 ust. 2, art.11a ust. 2 i art. 12 ust. 2, 
a także wymogów dotyczących 
minimalnych gwarancji określonych 
w art. 13 ust. 3. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje 
publiczne, w tym na poziomie ekspertów, 
oraz aby konsultacje te prowadzone były 
zgodnie z zasadami określonymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te powinny otrzymywać 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie, 
co eksperci państw członkowskich, 
a eksperci Parlamentu Europejskiego 
i Rady powinni systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

w sprawie lepszego stanowienia prawa 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
W szczególności, aby zapewnić udział na 
równych zasadach Parlamentu 
Europejskiego i Rady w przygotowaniu 
aktów delegowanych, instytucje te 
powinny otrzymywać wszelkie dokumenty 
w tym samym czasie, co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci Parlamentu 
Europejskiego i Rady powinni 
systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Poprawka 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 
czy dana działalność gospodarcza jest 
zrównoważona środowiskowo, w celu 
określenia stopnia zrównoważenia 
środowiskowego inwestycji.

1. Niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się kryteria służące ustaleniu 
stopnia wpływu na środowisko 
i zrównoważenia działalności 
gospodarczej w celu określenia stopnia 
zrównoważenia środowiskowego 
inwestycji.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Poprawka 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjętych przez państwa 
członkowskie lub Unię środków 
określających wszelkie wymogi nakładane 
na podmioty rynkowe w odniesieniu do 
produktów finansowych lub obligacji 
korporacyjnych, które są wprowadzane do 
obrotu jako zrównoważone środowiskowo;

a) przyjętych przez państwa 
członkowskie lub Unię środków 
określających wszelkie związane ze 
zrównoważeniem wymogi nakładane na 
odnośne podmioty rynkowe w odniesieniu 
do produktów finansowych lub obligacji 
korporacyjnych.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Poprawka 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) uczestników rynku finansowego 
oferujących inne produkty finansowe, z 
wyjątkiem sytuacji, w których:
(i) przedstawiają wyjaśnienia, poparte 
uzasadnionym i satysfakcjonującym 
właściwe organy dowodem, że działalność 
gospodarcza finansowana z ich 
produktów finansowych nie ma 
znaczącego wpływu na zrównoważony 
rozwój zgodnie z technicznymi kryteriami 
kwalifikacji o których mowa w art. 3 i 3a, 
w którym to przypadku nie mają 
zastosowania przepisy rozdziału II i III. 
Takie informacje są przedstawiane w ich 
prospekcie emisyjnym lub
(ii) uczestnik rynku finansowego 
oświadcza w swoim prospekcie emisyjnym, 
że dany produkt finansowy nie służy 
celom zrównoważonego rozwoju oraz że 
produkt ten jest narażony na zwiększone 
ryzyko wspierania działalności 
gospodarczej, która nie jest uważana za 
zrównoważoną na mocy niniejszego 
rozporządzenia.
2a. Kryteria, o których mowa w art. 1 ust. 
1, stosuje się w sposób proporcjonalny, 
unikając nadmiernych obciążeń 
administracyjnych oraz uwzględniając 
charakter, skalę i złożoność uczestników 
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rynku finansowego i instytucji 
kredytowych poprzez uproszczone przepisy 
dotyczące małych i nieskomplikowanych 
podmiotów, zgodnie z przepisami art. 4 
ust. 2d.
2b. Kryteria, o których mowa w ust. 1, 
mogą być stosowane do celów 
wymienionych w tym ustępie przez 
przedsiębiorstwa nieobjęte art. 1 ust. 2 lub 
w odniesieniu do innych instrumentów 
finansowych niż te określone w art. 2 na 
zasadzie dobrowolności.
2c. Komisja przyjmuje akt delegowany w 
celu określenia informacji, które 
uczestnicy rynków finansowych 
przedstawiają odpowiednim właściwym 
organom do celu ust. 2 lit. a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Poprawka 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0175/2019
Bas Eickhout
Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „uczestnicy rynku finansowego” 
oznaczają uczestników rynku finansowego 
w rozumieniu art. 2 lit. a) [wniosek 
Komisji dotyczący rozporządzenia 
w sprawie ujawniania informacji 
dotyczących zrównoważonych inwestycji 
i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 
oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 
2016/2341];

b) „uczestnicy rynku finansowego” 
oznaczają jeden z podmiotów 
w rozumieniu art. 2 lit. a) [wniosek 
Komisji dotyczący rozporządzenia 
w sprawie ujawniania informacji 
dotyczących zrównoważonych inwestycji 
i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 
oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 
2016/2341], w tym:

(i) zakład ubezpieczeń, w tym zakłady 
udostępniające ubezpieczeniowe produkty 
inwestycyjne, ZAFI, przedsiębiorstwo 
inwestycyjne, które świadczy usługi 
w zakresie zarządzania portfelem, IORP 
lub dostawcę produktu emerytalnego;

(ii) zarządzającego kwalifikowalnym 
funduszem venture capital 
zarejestrowanego zgodnie z art. 14 
rozporządzenia (UE) nr 345/2013;
(iii) zarządzającego kwalifikowalnym 
funduszem na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej zarejestrowanego zgodnie 
z art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 346/2013;
(iv) spółkę zarządzającą UCITS;
(v) instytucję kredytową w rozumieniu art. 
4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013, zdefiniowaną w [Urząd 
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Publikacji: proszę wstawić odniesienie do 
odpowiedniego artykułu] rozporządzenia 
(UE) nr 575/2013];
(vi) emitenta emisji określonych w 
dyrektywie 2003/71/WE w sprawie 
prospektu emisyjnego i rozporządzeniu w 
sprawie prospektu (UE) 2017/1129, którzy 
nie są objęci ppkt (i) do (v);
ba) „zakład ubezpieczeń” oznacza zakład 
ubezpieczeń, który uzyskał zezwolenie 
zgodnie z art. 18 dyrektywy 2009/138/WE 
lub zdefiniowany w art. 13 ust. 1 
dyrektywy 2009/138/WE, jeżeli zapewnia 
ubezpieczenie przedsiębiorstwu;

Or. en


