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förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska gröna 
obligationer
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0391),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0311/2021),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 5 november 20211,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 8 
december 20212,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-
0156/2022),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 EUT C 27, 19.1.2022, s. 4.
2 EUT C 152, 6.4.2022, s. 105.
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Ändringsförslag 1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2021/0191(COD))

Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

om europeiska gröna obligationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande3,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
av följande skäl:

(1) Omställningen till en klimatneutral, hållbar, energi- och resurseffektiv, cirkulär och 
rättvis ekonomi är avgörande för att säkerställa unionsekonomins långsiktiga 
konkurrenskraft och människors välbefinnande. År 2016 ingick unionen Parisavtalet4. I 
artikel 2.1 c i Parisavtalet fastställs målet om ökade insatser mot klimatförändringar, 
bland annat genom att finansiella flöden ska bli förenliga med en utveckling mot låga 
växthusgasutsläpp och klimatresiliens. 

(2) I investeringsplanen inom den gröna given av den 14 januari 20205 föreskrivs 
inrättandet av en standard för miljömässigt hållbara obligationer för att ytterligare öka 
investeringsmöjligheterna och göra det lättare att identifiera miljömässigt hållbara 
investeringar genom tydlig märkning. I sina slutsatser från december 2020 uppmanade 
Europeiska rådet kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om en standard 

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil  och strykningar med 
symbolen ▌.
3 EUT C , , s. .
4 Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 5 oktober 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av 
Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (EUT L 282, 
19.10.2016, s. 4).
5 COM(2020)0021 final.
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för gröna obligationer6. I sina resolutioner av den 29 maj 2018 om hållbara finanser7  
och av den 13 november 2020 om investeringsplanen för ett hållbart Europa – 
finansieringen av den gröna given8 betonade Europaparlamentet behovet av en 
europeisk standard för gröna obligationer.

(3) Miljömässigt hållbara obligationer är ett av huvudinstrumenten för att finansiera 
investeringar kopplade till koldioxidsnål teknik, energi- och resurseffektivitet samt 
hållbar transportinfrastruktur och forskningsinfrastruktur. Sådana obligationer kan 
emitteras av finansiella eller icke-finansiella företag eller stater. Inom ramen för de olika 
befintliga initiativen om miljömässigt hållbara obligationer säkerställs inte 
gemensamma definitioner av miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Detta 
hindrar investerare från att enkelt identifiera obligationer vilkas intäkter är anpassade 
eller bidrar till miljömålen i Parisavtalet. 

(3a) Europeiska centralbanken (ECB) antog den 8 juli 2021 en klimatfärdplan för att 
ytterligare införliva klimatförändringsaspekter i sin penningpolitiska ram och i sin 
verksamhet när det gäller offentliggörande, riskbedömning, ramverk för säkerheter 
och köp av värdepapper från företagssektorn. Den europeiska standarden för gröna 
obligationer kan vara ett mycket användbart verktyg i detta avseende och göra det 
möjligt för ECB att bättre integrera klimatrisker i sin tillsyns- och säkerhetsram, till 
exempel genom att minska värderingsavdraget när europeiska gröna obligationer tas 
som säkerhet eller genom att se på andelen gröna tillgångar när kapitalkraven i den 
andra pelaren fastställs.

(4) De olika reglerna för utlämnandet av information, för transparensen och ansvarigheten 
avseende externa granskare av miljömässigt hållbara obligationer och för 
behörighetskriterierna för godtagbara miljömässigt hållbara projekt begränsar 
investerarnas förmåga att identifiera, lita på och jämföra miljömässigt hållbara 
obligationer samt emittenternas förmåga att använda sådana obligationer för att ställa 
om sin verksamhet till mer miljömässigt hållbara affärsmodeller. 

(5) För att säkerställa anpassning till målen i Parisavtalet, och med tanke på de befintliga 
skillnaderna i och avsaknaden av gemensamma regler, är det sannolikt att 
medlemsstaterna kommer att anta olika åtgärder och strategier, vilket kommer att ha en 
direkt negativ inverkan på, och skapa hinder för, den inre marknadens funktion, och 
kommer att skada emittenter av miljömässigt hållbara obligationer. Den parallella 
utvecklingen av marknadspraxis baserad på kommersiella prioriteringar som ger upphov 
till olika resultat orsakar marknadsfragmentering och riskerar att ytterligare förstärka 
ineffektiviteterna i den inre marknadens funktion. Skillnaderna vad gäller standarder 
och marknadspraxis gör det svårt att jämföra olika obligationer samt skapar ojämna 
marknadsvillkor för emittenter, ger upphov till ytterligare hinder på den inre marknaden 
och risker för grönmålning och för snedvridning av investeringsbeslut. 

(6) Bristen på harmoniserade regler för de förfaranden som används av externa granskare 
vid granskningen av miljömässigt hållbara obligationer och de olika definitionerna av 
miljömässigt hållbara verksamheter gör det allt svårare för investerare att effektivt 
jämföra obligationer på den inre marknaden utifrån deras miljömål. Marknaden för 
miljömässigt hållbara obligationer är internationell till sin natur, och marknadsaktörer 
handlar med obligationer och använder externa granskningstjänster från 

6 EUCO 22/20.
7 EUT C 76, 9.3.2020, s. 23.
8 EUT C 415, 13.10.2021, s. 22.
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tredjepartsleverantörer över gränserna. Åtgärder på unionsnivå skulle kunna minska 
risken för fragmentering av den inre marknaden för miljömässigt hållbara obligationer 
och obligationsrelaterade externa granskningstjänster samt säkerställa tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/8529 på marknaden för sådana 
obligationer. 

(7) En enhetlig uppsättning specifika krav bör därför fastställas för obligationer som 
emitteras av finansiella eller icke-finansiella företag eller stater som frivilligt väljer att 
använda beteckningen ”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” för sådana 
obligationer. Genom att ange kvalitetskrav för europeiska gröna obligationer i form av 
en förordning bör det säkerställas att det finns enhetliga villkor för emissionen av sådana 
obligationer genom att varierande nationella krav som kan uppstå i samband med 
införlivandet av ett direktiv förhindras, och det bör även säkerställas att de villkoren är 
direkt tillämpliga på emittenter av sådana obligationer. Emittenter som frivilligt väljer 
att använda beteckningen ”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” bör följa samma 
regler▐, i syfte att öka marknadseffektiviteten genom att minska skillnader och därmed 
även minska investerarnas kostnader för att bedöma sådana obligationer. För att 
underlätta jämförelser och förhindra grönmålning bör minimikrav på upplysningar 
om hållbarhet gälla för obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara 
och hållbarhetsrelaterade obligationer i unionen.

(7a) International Capital Markets Association (ICMA) har fastställt enhetliga krav för 
hållbarhetsrelaterade obligationer enligt vilka sådana obligationer omfattar alla typer 
av obligationsinstrument för vilka de finansiella och/eller strukturella egenskaperna 
kan variera beroende på om emittenten uppnår på förhand fastställda mål för 
hållbarhet/miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG). Eftersom denna 
förordning endast omfattar miljömässig hållbarhet anpassas tillämpningen av ICMA-
definitionen för att återspegla denna förordnings snävare tillämpningsområde, så att 
de enda hållbarhetsrelaterade obligationer som ingår är sådana obligationer vars 
finansiella eller strukturella egenskaper varierar beroende på om emittenten uppnår 
på förhand fastställda mål för miljömässig hållbarhet.

(7b) I artikel 10.2 i förordning (EU) 2020/852 görs åtskillnad mellan miljömässigt 
hållbara verksamheter och ekonomiska omställningsverksamheter för vilka det inte 
finns några tekniskt och ekonomiskt genomförbara koldioxidsnåla alternativ. Denna 
åtskillnad bör även göras i upplysningarna om europeiska gröna obligationer. 
Emittenter bör ange vilken andel av deras europeiska gröna obligationer som 
allokeras till sådana ekonomiska omställningsverksamheter som avses i artikel 10.2 i 
förordning (EU) 2020/852. Dessutom bör transparens garanteras när det gäller 
andelen intäkter som allokeras till ekonomiska omställningsverksamheter, med 
särskilda transparenskrav för kärnenergi- och fossilgasrelaterad verksamhet, om 
dessa verksamheter omfattas av kommissionens delegerade förordning (EU).../... 
[taxonomiförordningen]. 

(8) I enlighet med artikel 4 i förordning (EU) 2020/852, och för att tillhandahålla 
investerarna tydliga, kvantitativa, utförliga och gemensamma definitioner, bör de krav 
som fastställs i artikel 3 i den förordningen användas för att avgöra huruvida en 

9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088, (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13.)
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ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Intäkter från obligationer 
med beteckningen ”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” bör ▐ användas för att 
finansiera ekonomisk verksamhet som antingen är miljömässigt hållbar, och därmed 
anpassad till miljömålen i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852, eller som bidrar till att 
omvandla verksamheter så att de kan uppfylla dessa krav och därmed bli miljömässigt 
hållbara. Emittenter bör ha rätt att dra av kostnader som är direkt kopplade till 
emissionen av europeiska gröna obligationer, i enlighet med vad som närmare anges 
av kommissionen genom en delegerad akt.  Obligationerna kan dock användas både 
för att finansiera sådana miljömässigt hållbara verksamheter direkt genom 
finansieringen av tillgångar och utgifter som avser ekonomisk verksamhet som 
uppfyller kraven i artikel 3 i förordning (EU) 2020/852, och på vissa villkor indirekt 
genom finansiella tillgångar som finansierar ekonomisk verksamhet som uppfyller de 
kraven. Det är därför nödvändigt att ange vilka kategorier av utgifter och tillgångar som 
kan finansieras med intäkter från obligationer med beteckningen ”europeisk grön 
obligation” eller ”EuGB”.

(9) Intäkterna från europeiska gröna obligationer bör användas för att finansiera ekonomisk 
verksamhet som har en bestående positiv inverkan på miljön. En sådan bestående positiv 
inverkan kan uppnås på flera olika sätt. Eftersom fasta tillgångar är långfristiga 
tillgångar är ett första sätt att använda intäkterna från sådana europeiska gröna 
obligationer för att finansiera materiella eller immateriella fasta tillgångar som inte utgör 
finansiella tillgångar, förutsatt att nämnda fasta tillgångar avser ekonomisk verksamhet 
som uppfyller de krav för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som 
fastställs i artikel 3 i förordning (EU) 2020/852 (taxonomikraven). Eftersom finansiella 
tillgångar kan användas för att finansiera ekonomisk verksamhet med en bestående 
positiv inverkan på miljön är ett andra sätt att använda de intäkterna för att finansiera 
en portfölj av finansiella tillgångar som skapas inom tre år efter att den europeiska 
gröna obligationen emitterats, förutsatt att intäkterna från de finansiella tillgångarna 
allokeras till ekonomisk verksamhet som uppfyller taxonomikraven. Eftersom tillgångar 
för hushåll också kan ha en långsiktig positiv inverkan på miljön bör de finansiella 
tillgångarna även omfatta hushållens tillgångar. Eftersom kapitalutgifter och utvalda 
rörelsekostnader kan användas för att förvärva, uppgradera eller bevara fasta tillgångar 
är ett tredje sätt att använda intäkterna från sådana obligationer för att finansiera 
kapitalutgifter och rörelsekostnader som avser ekonomisk verksamhet som uppfyller 
taxonomikraven eller som kommer att uppfylla taxonomikraven inom en rimligt kort 
tidsperiod från emissionen av den berörda obligationen, som dock kan förlängas om 
detta vederbörligen kan motiveras i en kapitalutgiftsplan enligt bilaga I i 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/21789a (CapEx-plan) med stöd av 
de särskilda egenskaperna hos de berörda ekonomiska verksamheterna och 
investeringarna. Av ovanstående skäl bör kapitalutgifterna och rörelsekostnaderna även 
omfatta hushållens utgifter. 

(10) Stater emitterar ofta obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara och bör 
därför även tillåtas emittera europeiska gröna obligationer, förutsatt att intäkterna från 
sådana obligationer används för att finansiera antingen tillgångar eller utgifter som 

9a Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2178 av den 6 juli 2021 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 genom specificering av innehållet i och 
presentationen av de upplysningar som ska lämnas av företag som omfattas av artikel 19a eller 29a i direktiv 
2013/34/EU vad gäller miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter samt specificering av den metod som 
ska användas i syfte att fullgöra denna upplysningsskyldighet (EUT L 443, 10.12.2021, s. 9).
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uppfyller taxonomikraven eller tillgångar eller utgifter som kommer att uppfylla 
taxonomikraven inom en rimligt kort tidsperiod från emissionen av den berörda 
obligationen, som dock kan förlängas om detta vederbörligen kan motiveras i en CapEx-
plan med stöd av de särskilda egenskaperna hos de berörda ekonomiska verksamheterna 
och investeringarna.

(11) Enligt artikel 4 i förordning (EU) 2020/852 krävs att medlemsstaterna och unionen 
tillämpar kriterierna i artikel 3 i den förordningen för att fastställa huruvida en 
ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar i samband med alla åtgärder 
som föreskriver krav på finansmarknadsaktörer eller emittenter med avseende på 
finansiella produkter eller företagsobligationer som tillhandahålls som miljömässigt 
hållbara. Det är därför logiskt att de tekniska granskningskriterier som avses i artikel 3 
d i förordning (EU) 2020/852 bör användas för att fastställa vilka fasta tillgångar, 
utgifter och finansiella tillgångar som kan finansieras med intäkterna från europeiska 
gröna obligationer. Med tanke på de förväntade tekniska framstegen på området 
miljöhållbarhet kommer de delegerade akter som antas i enlighet med artikel 10.3, 11.3, 
12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 sannolikt att granskas och ändras 
med tiden. Oberoende av sådana ändringar bör emittenter, för att skapa rättssäkerhet för 
sig själva och investerarna samt för att förhindra att ändringar av de tekniska 
granskningskriterierna får en negativ inverkan på priset på europeiska gröna 
obligationer som redan har emitterats, kunna tillämpa de tekniska granskningskriterier 
som var tillämpliga vid den tidpunkt då den europeiska gröna obligationen emitterades 
när de allokerar intäkterna från sådana obligationer till godtagbara fasta tillgångar eller 
utgifter, fram till obligationens förfallodag. För att säkerställa rättssäkerhet för 
europeiska gröna obligationer vilkas intäkter allokeras till finansiella tillgångar är det 
nödvändigt att klargöra att den underliggande ekonomiska verksamhet som finansieras 
med dessa finansiella tillgångar bör uppfylla de tekniska granskningskriterier som är 
tillämpliga vid den tidpunkt då de finansiella tillgångarna skapades. Om de relevanta 
delegerade akterna ändras bör emittenten allokera intäkterna genom att tillämpa de 
ändrade delegerade akterna inom fem år, eller i fall med finansiella anspråk, inom tio 
år. Sedan tidigare allokerade intäkter ska inte behöva omallokeras vid en ändring i 
de relevanta delegerade akterna. 

(12) Den tid som krävs för att omvandla en tillgång för att anpassa den ekonomiska 
verksamhet som den avser till taxonomikraven bör rimligtvis inte överstiga fem år, utom 
under vissa omständigheter då det kan få ta upp till tio år. Godtagbara kapitalutgifter 
bör därför avse ekonomisk verksamhet som uppfyller eller kommer att uppfylla 
taxonomikraven inom fem år från emissionen av obligationen, om inte en längre period 
på upp till tio år är vederbörligen motiverad med stöd av de särskilda egenskaperna hos 
de berörda ekonomiska verksamheterna och investeringarna och finns dokumenterad i 
en CapEx-plan. Förteckningen över ekonomiska verksamheter och investeringar som 
kan komma ifråga för en förlängd period bör fastställas av kommissionen genom en 
delegerad akt.

(12a) Emittenter av europeiska gröna obligationer som är belägna i länder på EU:s 
förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet eller, när det 
gäller statliga emittenter, som underlättar skatteflykt inom sin jurisdiktion, bör inte 
tillåtas att använda beteckningen europeisk grön obligation.

(12b) Bestämmelser om civilrättsligt ansvar bör gälla för emittenter av europeiska gröna 
obligationer när det gäller skador som åsamkats investerare till följd av en 
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överträdelse av den taxonomianpassade allokeringen av intäkter.
(12c) Unionens institutioner och organ bör efterleva unionens standarder i strävan efter 

hållbarhetsmålen, inbegripet de som fastställs i förordning (EU) 2020/852. De bör 
därmed använda sig av standarden för europeiska gröna obligationer vid all 
emittering av obligationer med öronmärkt intäktsanvändning som syftar till 
miljömässig hållbarhet. Som ledande global emittent av gröna obligationer har 
Europeiska investeringsbanken redan förbundit sig att anpassa sitt program för 
gröna obligationer till standarden för europeiska gröna obligationer.

(12d) För att underlätta användningen av europeiska gröna obligationer från emittenter i 
tredjeländer och uppmuntra utvecklingen av högkvalitativa hållbara taxonomier i 
tredjeländers jurisdiktioner bör obligationsintäkter som allokeras i ett tredjeland 
kunna använda en hållbar taxonomi från det tredjelandet, förutsatt att taxonomin 
har bedömts vara ”likvärdig” med EU-taxonomin, särskilt när det gäller miljömål, 
kriterier för betydande skada och betydande bidrag och minimiskyddsåtgärder på 
området för mänskliga rättigheter. Obligationsintäkterna bör dock inte allokeras till 
ekonomisk verksamhet som inte omfattas av de delegerade akter som antagits i 
enlighet med artiklarna 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i förordning (EU) 
2020/852. Likvärdighet bör fastställas genom en delegerad akt på grundval av 
yttrandet från plattformen för en hållbar finansmarknad som inrättats enligt artikel 
20 i förordning (EU) 2020/852.

(13) Investerare bör tillhandahålla all information som är nödvändig för att utvärdera 
miljöpåverkan av europeiska gröna obligationer samt för att jämföra sådana obligationer 
med varandra. Det bör därför fastställas specifika och standardiserade upplysningskrav 
som skapar transparens i hur emittenten avser allokera obligationens intäkter till 
godtagbara fasta tillgångar, utgifter och finansiella tillgångar samt hur dessa intäkter 
faktiskt har allokerats. En sådan transparens uppnås bäst genom faktablad för europeiska 
gröna obligationer samt årliga allokeringsrapporter. För att göra det enklare att jämföra 
europeiska gröna obligationer och för att underlätta lokaliseringen av relevant 
information är det nödvändigt att upprätta mallar för utlämnandet av sådan information. 
Med undantag för portföljer med europeiska gröna obligationer bör faktablad och 
årliga allokeringsrapporter avse en enskild obligation.

(13a) Investerare bör också få den information som behövs för att jämföra och utvärdera 
miljöpåverkan av andra obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara 
eller hållbarhetsrelaterade obligationer i unionen men som inte använder 
beteckningen ”europeiska gröna obligationer” eller ”EuGB”.   Minimikrav på 
offentliggörande av upplysningar bör därför tillämpas på emittenter av obligationer 
som marknadsförs som miljömässigt hållbara eller hållbarhetsrelaterade obligationer 
i unionen. Dessa krav omfattar offentliggörande av ett uttalande om due diligence-
policyer med avseende på investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser 
för hållbarhetsfaktorer, med vederbörlig hänsyn tagen till emittenternas storlek samt 
arten och omfattningen av deras verksamhet. Detta bör återspegla befintliga krav för 
andra finansiella produkter än gröna obligationer som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/20889b. Uttalandets innehåll, 

9b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 
9.12.2019, s. 1).
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metoder och utformning bör vidareutvecklas med hjälp av tekniska standarder för 
tillsyn. Emittenter av obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara i 
unionen bör också lämna specifika upplysningar i information som lämnas innan 
avtal ingås och årliga periodiska rapporter, som bör omfattas av samma standard för 
extern kontroll som den som gäller för europeiska gröna obligationer.

(14) Investerarna bör få kostnadseffektiv tillgång till tillförlitlig information om de 
europeiska gröna obligationerna. Emittenter av europeiska gröna obligationer bör därför 
låta oberoende externa granskare tillhandahålla en granskning av faktabladet för 
europeiska gröna obligationer före emission och granskningar av de årliga 
anslagsrapporterna för europeiska gröna obligationer efter emission och granskningar 
av konsekvensrapporter avseende europeiska gröna obligationer.

(15) Emittenter av europeiska gröna obligationer bör uppfylla sina åtaganden gentemot 
investerarna och allokera  intäkter från sina obligationer inom en rimligt kort tidsperiod 
efter emissionen. Samtidigt bör emittenterna inte straffas för anslag av 
obligationsintäkter till ekonomisk verksamhet som ännu inte uppfyller taxonomikraven, 
men som kommer att göra det inom en femårsperiod (eller en förlängd period på tio år). 
I detta fall bör emittenterna i en CapEx-plan redogöra för när och på vilket sätt dessa 
verksamheter kommer att uppfylla taxonomikraven och hur anpassningen kommer 
att garanteras. CapEx-planerna bör inbegripa årliga mellanliggande steg som ska 
verifieras av en extern granskare i allokeringsrapporterna. Om CapEx-planerna 
avser ekonomisk omställningsverksamhet i den mening som avses i artikel 10.2 i 
förordning 2020/852 bör sådan verksamhet uppfylla de relevanta taxonomikriterierna 
inom en tidsperiod som inte överstiger två år. Emittenter bör under alla omständigheter 
allokera alla intäkter från sina europeiska gröna obligationer före obligationernas 
förfallodag. 

(16) Statliga emittenter kan till skillnad från emittenter som utgör finansiella eller icke-
finansiella företag använda intäkterna från europeiska gröna obligationer för att indirekt 
finansiera ekonomisk verksamhet som är anpassad till taxonomikraven genom att 
använda program för skatteutgifter eller program för överföringar, däribland 
subventioner. I sådana fall säkerställer staterna att den ekonomiska verksamhet som 
finansieras genom sådana program uppfyller villkoren för programmen. Av det skälet 
bör externa granskare, när de tillhandahåller granskningar av europeiska gröna 
obligationer före och efter emissionen som emitterats av stater och vilkas intäkter 
allokeras till skatteutgifter eller subventioner i enlighet med villkor som är anpassade 
till taxonomikraven, inte behöva bedöma taxonomianpassningen för varje ekonomisk 
verksamhet som finansieras genom sådana program. Om så är fallet bör det vara 
tillräckligt för externa granskare att bedöma anpassningen av villkoren för de berörda 
finansieringsprogrammen till taxonomikraven. Dessa finansieringsprogram bör dock 
bli föremål för en konsekvensbedömning som upprättas på förhand av en oberoende 
tredje part för att bedöma programmets effekter och kostnadseffektivitet, samt en 
efterhandsbedömning av programmets ändamålsenlighet som ska granskas av de 
statliga revisorerna eller andra relevanta offentliga organ i den berörda 
medlemsstaten.

(17) Det kan hända att vissa finansiella företag som har en portfölj med europeiska gröna 
obligationer inte, för varje sådan obligation, kan identifiera exakt till vilka finansiella 
tillgångar som intäkterna från den aktuella obligationen har allokerats. Detta beror på 
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en diskrepans mellan å ena sidan den återstående löptiden och storleken på 
finansieringen av obligationerna i fråga, och å andra sidan den återstående löptiden och 
storleken på de finansiella tillgångarna i det finansiella företagets balansräkning. 
Finansiella företag bör i sådana fall vara skyldiga att lämna ut uppgifter om anslaget av 
de totala intäkterna från sin portfölj med europeiska gröna obligationer till en portfölj 
med miljömässigt hållbara finansiella tillgångar i företagets balansräkning. De 
finansiella företagen bör sedan kunna visa i årliga anslagsrapporter att de anknutna 
miljömässigt hållbara finansiella tillgångarna uppfyllde taxonomikraven vid den 
tidpunkt då de skapades. För att säkerställa att alla intäkter från europeiska gröna 
obligationer allokeras till miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter bör de 
finansiella företagen även kunna visa att beloppet för de miljömässigt hållbara 
finansiella tillgångarna motsvarar eller överstiger beloppet för europeiska gröna 
obligationer som ännu inte löpt ut. För att säkerställa att den information som lämnas 
förblir fullständig och aktuell bör en extern granskare varje år granska de årliga 
anslagsrapporterna.  Den externa granskaren bör då särskilt fokusera på de finansiella 
tillgångar som inte ingick i emittentens balansräkning i föregående års 
allokeringsrapport. 

(18) För att förbättra transparensen bör emittenter även lämna ut uppgifter om sina 
obligationers miljöpåverkan genom offentliggörande av konsekvensrapporter, vilket bör 
ske minst två gånger under obligationens löptid. För att tillhandahålla investerarna all 
information som är relevant för bedömningen av miljöpåverkan av europeiska gröna 
obligationer bör det i konsekvensrapporterna tydligt anges vilka mått, metoder och 
antaganden som tillämpats vid bedömningen av miljöpåverkan. För att göra det enklare 
att jämföra europeiska gröna obligationer och för att underlätta lokaliseringen av 
relevant information är det nödvändigt att upprätta mallar för utlämnandet av sådan 
information. Med undantag för portföljer med europeiska gröna obligationer bör 
konsekvensrapporterna avse en enskild obligation. För att säkerställa 
konsekvensrapporternas korrekthet och skydda investerarna från grönmålning bör 
konsekvensrapporterna vara föremål för en extern granskning.

(18a) Syftet med europeiska gröna obligationer och hållbarhetsrelaterade obligationer är 
att hjälpa företag att finansiera sin omställning så att de blir hållbara. Emittenter av 
europeiska gröna obligationer eller hållbarhetsrelaterade obligationer som omfattas 
av en skyldighet att offentliggöra icke-finansiell information i enlighet med 
artikel 19a eller artikel 29a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU9c 
bör därför ha en omställningsplan i enlighet med dessa bestämmelser och få ett 
positivt utlåtande från en revisor i enlighet med det direktivet.  Sådan icke-finansiell 
information bör offentliggöras i faktabladet och konsekvensrapporterna för 
europeiska gröna obligationer eller upplysningar som lämnas innan avtal ingås och 
hållbarhetskonsekvensrapporter för hållbarhetsrelaterade obligationer. Emittenterna 
bör särskilt tillhandahålla information om hur och i vilken utsträckning emissionen 
av den europeiska gröna obligationen eller de hållbarhetsrelaterade obligationerna 
ökar sin andel taxonomianpassning på enhetsnivå, enligt vad som krävs enligt 
artikel 8 i förordning (EU) 2020/852, eller minskar dess miljöpåverkan mot bakgrund 
av de mål som anges i omställningsplanen, enligt vad som krävs enligt artikel 19a 

9c Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, 
koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 
29.6.2013, s. 19).
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eller artikel 29a i direktiv 2013/34/EU [ändrat genom direktivet om företagens 
hållbarhetsredovisning].

(19) Statliga revisorer, eller något annat offentligt organ som är bemyndigat av en stat att 
bedöma huruvida intäkterna från europeiska gröna obligationer verkligen allokeras till 
godtagbara fasta tillgångar, utgifter och finansiella tillgångar, utgör lagstadgade organ 
med ansvar för och kunskap om översikten över offentliga utgifter och åtnjuter vanligen 
rättsligt garanterat oberoende. Stater som emitterar europeiska gröna obligationer bör 
därför få använda sig av sådana statliga revisorer eller organ för den externa 
granskningen av sina obligationer. Statliga revisorer eller enheter bör visserligen inte 
registreras eller omfattas av tillsyn enligt denna förordning, men statliga revisorer eller 
enheter utanför unionen bör erhålla godkännande av Esma.  

(20) För att säkerställa att marknaden för europeiska gröna obligationer är effektiv bör 
emittenter offentliggöra uppgifter om de europeiska gröna obligationer som de emitterar 
på sin webbplats, och i förekommande fall, på webbplatsen för de handelsplatser där 
upptagande till handel söks. För att säkerställa informationens tillförlitlighet och 
investerarnas förtroende ska de även offentliggöra den granskning som utförs före och 
efter emissionen, eventuella granskningar av konsekvensrapporter samt, i 
förekommande fall, CapEx-planen och omställningsplanen, i enlighet med kraven i 
artikel 19a eller artikel 29a i direktiv 2013/34/EU [ändrat genom direktivet om 
företagens hållbarhetsredovisning]. Dessa publikationer bör vara tillgängliga, med 
tydligt angivna publiceringsdatum som gör det möjligt för användaren att identifiera 
ändringarna från en granskning till en annan. 

(20a) De nationella behöriga myndigheterna bör övervaka att emittenter av europeiska 
gröna obligationer och hållbarhetsrelaterade obligationer eller andra obligationer 
som marknadsförs som miljömässigt hållbara i unionen uppfyller kraven på 
transparens och extern granskning. De nationella behöriga myndigheterna bör ha 
befogenhet att förbjuda en emittent att emittera en obligation, om denne underlåter 
att vid något tillfälle uppfylla sina skyldigheter, eller att emittera obligationer under 
en fastställd tidsperiod som inte överstiger ett år vid upprepade tillfälliga förbud.

(21) För att förbättra transparensen kring hur externa granskare drar sina slutsatser, för att 
säkerställa att externa granskare har lämpliga kvalifikationer, yrkeserfarenhet och 
oberoende samt för att minska risken för potentiella intressekonflikter, och därmed 
säkerställa lämpligt skydd för investerare, bör emittenter av europeiska gröna 
obligationer endast använda sig av externa granskare, däribland från tredjeländer, som 
har registrerats och står under fortlöpande tillsyn av Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma). 

(22) För att stärka transparensen gentemot investerare vad gäller hur obligationsintäkternas 
anpassning till taxonomikraven bedöms bör externa granskare i tillräcklig detalj 
informera användarna av granskningar före och efter emissionen och granskningar av 
konsekvensrapporter om de metoder och grundläggande antaganden de använder vid 
sin externa granskning och samtidigt ta vederbörlig hänsyn till skyddet av 
äganderättsligt skyddade data och immateriella rättigheter. 

(23) Externa granskare bör ha infört arrangemang för sin egen sunda bolagsstyrning i syfte 
att säkerställa att deras granskningar före och efter emission är oberoende, objektiva och 
av hög kvalitet. Företagsledningen för externa granskare bör därför ha tillräckligt med 
sakkunskap inom finansiella tjänster och miljöfrågor samt säkerställa att ett tillräckligt 
antal anställda med den nödvändiga kunskapen och erfarenheten utför den externa 
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granskningen. Av samma skäl bör funktionen för regelefterlevnad kunna rapportera sina 
slutsatser antingen till ett tillsynsorgan eller till ett administrativt organ.

(24) För att säkerställa sitt oberoende och säkerställa höga standarder för transparens och 
etiskt uppförande bör externa granskare uppfylla organisatoriska krav och 
uppföranderegler för att mildra och undvika situationer med faktiska eller potentiella 
intressekonflikter och, om de inte går att undvika, hantera sådana konflikter på ett 
lämpligt sätt. Externa granskare bör inte ha rätt att genomföra en extern granskning 
i händelse av intressekonflikter som inte kan hanteras korrekt. Externa granskare bör 
därför informera om alla intressekonflikter på ett transparent sätt och i god tid. De bör 
även dokumentera alla väsentliga hot mot sitt oberoende, mot sina anställdas oberoende, 
mot sina aktieägares oberoende eller mot oberoendet hos andra personer som är 
involverade i den externa granskningen. De bör dessutom dokumentera de 
skyddsåtgärder som vidtas för att mildra sådana hot.

(25) Det är nödvändigt att undvika att nationella behöriga myndigheter tillämpar denna 
förordning på olika sätt. Samtidigt är det nödvändigt att sänka de externa granskarnas 
transaktions- och rörelsekostnader för att stärka investerarnas förtroende och öka 
rättssäkerheten. Det är därför lämpligt att ge Esma allmän behörighet att registrera och 
utöva fortlöpande tillsyn över registrerade externa granskare i unionen. Att anförtro 
Esma hela ansvaret för dessa frågor bör säkerställa lika spelregler i fråga om 
registreringskrav och fortlöpande tillsyn samt undanröja risken för tillsynsarbitrage i 
medlemsstaterna. Samtidigt bör ett sådant ensamt ansvar leda till en optimerad 
fördelning av tillsynsresurser på unionsnivå och därmed göra Esma till ett 
kunskapscentrum samtidigt som tillsynen effektiviseras.

(25a) För att stödja Esmas verksamhet i utövandet av dess allmänna befogenhet när det 
gäller registrering och fortlöpande tillsyn av registrerade externa granskare i 
unionen, bör de nationella behöriga myndigheterna på ett lojalt och effektivt sätt 
samarbeta med Esma, med mekanismer för informationsutbyte som garanterar en 
transparent, trovärdig och effektiv registrerings- och tillsynsprocess. Esma bör få 
tillräckliga resurser för detta ändamål.

(26) Esma bör kunna begära all information som behövs för att utföra sina tillsynsuppgifter 
på ett effektivt sätt. Esma bör därför kunna begära sådan information från externa 
granskare, personer som är involverade i extern granskning, granskade enheter och 
anknutna tredje parter, tredje parter på vilka de externa granskarna har lagt ut operativa 
funktioner och personer som på annat sätt har en nära och betydande anknytning eller 
koppling till externa granskare eller externa granskningar. 

(27) För att göra det möjligt för Esma att utföra sina tillsynsuppgifter, och i synnerhet för att 
få externa granskare att upphöra med en överträdelse, tillhandahålla fullständig och 
korrekt information eller uppfylla sina skyldigheter i samband med en utredning eller 
en kontroll på plats, bör Esma kunna ålägga sanktioner eller viten.

(28) Emittenter av europeiska gröna obligationer kan ansöka om åtkomst till tjänster från 
externa granskare i tredjeländer. Det är därför nödvändigt att fastställa en ordning i 
tredjeland för externa granskare på grundval av en likvärdighetsbedömning eller ett 
erkännande eller godkännande enligt vilket externa granskare från tredjeländer får 
tillhandahålla externa granskningstjänster.
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(29) För att underlätta åtkomsten för externa granskare i tredjeländer om det saknas ett beslut 
om likvärdighet är det nödvändigt att fastställa ett förfarande för Esmas erkännande av 
externa granskare med säte i tredjeländer. 

(30) För att underlätta tillhandahållandet av tjänster från externa granskare i tredjeländer till 
emittenter av europeiska gröna obligationer bör ett system för godkännande fastställas, 
som gör att registrerade externa granskare med säte i unionen på vissa villkor kan 
godkänna tjänster som tillhandahålls av en extern granskare i ett tredjeland. En extern 
granskare som har godkänt tjänster som tillhandahålls av en extern granskare i ett 
tredjeland bör ha det fulla ansvaret för sådana godkända tjänster samt för säkerställandet 
av att den externa granskaren från tredjelandet följer kraven i denna förordning.

(31) I enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör kommissionen delegeras befogenhet att 
ange förfaranderegler för utövande av befogenheten att ålägga böter eller viten, 
inbegripet bestämmelser om rätten till försvar, tidsfrister och indrivande av böter eller 
viten, samt närmare bestämmelser om preskriptionstider när det gäller åläggande och 
verkställighet av böter och viten, samt vilka avgifter som ska betalas, i vilka fall avgifter 
ska betalas, hur stora avgiftsbeloppen ska vara och hur avgifterna ska betalas. 
Kommissionen bör också ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att 
förteckna de ekonomiska verksamheter som uppfyller kraven för den förlängda 
perioden på upp till tio år för att uppfylla taxonomikraven när det gäller allokeringen 
av obligationsintäkterna och genom att tillåta att intäkterna från en EuGB kan 
allokeras helt eller delvis i enlighet med en likvärdig tredjelandstaxonomi. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning10. 
För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör 
Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 
experter, och deras experter bör systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens 
expertgrupper som arbetar med upprättandet av delegerade akter.

(32) Det vore effektivt och lämpligt att överlåta åt Esma, som är ett organ med 
högspecialiserad expertis, att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och 
genomförande som inte inbegriper policyval, för överlämnande till kommissionen.

(32a) Esma bör ges i uppdrag att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att 
ytterligare specificera definitionen av och omfattningen av de kostnader som är direkt 
kopplade till emissioner av europeiska gröna obligationer.

(32b) Esma bör ges i uppdrag att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att 
ytterligare specificera innehållet i, metoderna för och presentationen av information 
som lämnas av emittenter av obligationer som marknadsförs som miljömässigt 
hållbara i unionen.

(33) Esma bör bemyndigas att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att 
ytterligare specificera de kriterier enligt vilka Esma kan bedöma en extern granskares 
registreringsansökan och tillhandahållandet av information från den externa granskaren 
för att avgöra i vilken utsträckning granskaren efterlever kraven i denna förordning. ▐

10 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
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(33a) Esma bör ges i uppdrag att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att 
ytterligare specificera kraven på externa granskare i syfte att undvika att 
intressekonflikter uppstår. Esma bör utveckla dessa standarder som svar på 
marknadsutveckling som medför risker för intressekonflikter eller till följd av fall där 
intressekonflikter har uppstått.

(34) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör 
kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201111.

(35) Esma bör bemyndigas att utarbeta ett förslag till tekniska standarder för genomförande 
för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för tillhandahållandet av 
uppgifterna för registreringen av externa granskare. Kommissionen bör ges befogenhet 
att anta dessa tekniska standarder för genomförande genom en genomförandeakt enligt 
artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1095/201012.

(36) För att uppmuntra externa granskare att tillhandahålla emittenter av europeiska gröna 
obligationer sina tjänster från det att denna förordning börjar tillämpas föreskrivs i denna 
förordning en övergångsordning för de första 30 månaderna efter det att denna 
förordning börjar tillämpas. Hållbarhetsrelaterade obligationer och obligationer som 
marknadsförs som hållbara i unionen vilka redan emitterats den dag då denna 
förordning börjar tillämpas är inte ålagda att uppfylla kraven i denna förordning när 
det gäller informationskrav och användning av externa granskare.

(36a) Tillämpningen av denna förordning bör ses över av kommissionen fem år efter dess 
ikraftträdande och därefter vart tredje år, på grundval av synpunkter från plattformen 
för hållbar finansiering. Två år efter denna förordnings ikraftträdande bör 
kommissionen också göra en konsekvensbedömning för att rapportera om huruvida 
den europeiska standarden för gröna obligationer bör bli obligatorisk. Om en översyn 
av förordning (EU) 2020/852 föreslås, särskilt för att utvidga dess 
tillämpningsområde, bör kommissionen bedöma fördelarna med att se över den här 
förordningen.

(36b) Eftersom denna förordning skapar en ram som gör det möjligt att beteckna offentlig 
skuld som miljömässigt hållbar bör finansiella företag redovisa sin exponering mot 
miljömässigt hållbar offentlig skuld inom ramen för sin andel gröna tillgångar i 
enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2178. För att 
integrera exponering mot stater i täljaren och nämnaren för andelen gröna tillgångar 
bör förordning (EU) 2020/852 ändras.

(37) Denna förordning har tre syften. För det första syftar den till att säkerställa en 
jämförelse mellan obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara i 
unionen. För det andra fastställer den enhetliga krav för användningen av 
beteckningen ”europeisk grön obligation” eller ”EuGB”. För det tredje syftar den till 
att inrätta en enkel ram för registrering och tillsyn för externa granskare genom att 
anförtro en enda tillsynsmyndighet registreringen och tillsynen av externa granskare i 

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande 
av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut 
nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
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unionen. Dessa mål bör underlätta kapitalanskaffning för projekt som syftar till att 
uppnå miljömässigt hållbara mål, säkerställa integriteten i miljöpåståenden från 
emittenter av europeiska gröna obligationer och öka transparensen i miljöprestanda 
för andra obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara. Eftersom de 
målen inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan kan uppnås 
bättre på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går 
denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Avdelning I
Syfte och definitioner

Artikel 1
Syfte

I denna förordning fastställs enhetliga krav för obligationsemittenter som vill använda 
beteckningen ”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” för sina miljömässigt hållbara 
obligationer, minimikrav på upplysningar om hållbarhet för andra obligationer som 
marknadsförs som miljömässigt hållbara eller hållbarhetsrelaterade obligationer i unionen 
och▐ en ram för registreringssystem och tillsyn för externa granskare av europeiska gröna 
obligationer.

Artikel 2
Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

(1) emittent: en▐ enhet som emitterar obligationer.

(2) finansiellt företag: en AIF-förvaltare enligt definitionen i artikel 4.1 b i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU13, ett förvaltningsbolag för 
fondföretag enligt definitionen i artikel 2.10 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/208814, ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/201315, ett 
värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.2 i förordning (EU) nr 575/2013, 
ett försäkringsföretag enligt definitionen i artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/138/EG16 eller ett återförsäkringsföretag enligt definitionen i artikel 13.4 
i direktiv 2009/138/EG.

(3) stat: något av följande:

(a) Euratom, unionen och något av deras organ.

(b) En stat, inbegripet ett ministerium, en myndighet eller ett företag för särskilt 
ändamål i en sådan stat.

(c) När det gäller en federal stat, en delstat i federationen, inbegripet ett 
ministerium, en myndighet eller ett företag för särskilt ändamål i en sådan 
delstat.

(d) En regional eller kommunal enhet.

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) 
nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, 
s. 1).
15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, 
s. 1).
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande 
av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
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(e) Ett kollektivt företag bestående av flera stater i form av en organisation eller ett 
företag för särskilt ändamål.

▐ (4) taxonomikraven: de krav som fastställs i artikel 3 i förordning (EU) 2020/852.

(5) reglerad marknad: reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.1.21 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU17.

(5a) obligation som marknadsförs som miljömässigt hållbar: en obligation där 
emittenten ger investerare ett åtagande eller någon form av utfästelse före ingående 
av avtal om att obligationsintäkterna ska allokeras till ekonomiska verksamheter 
som bidrar till ett miljömål.

(5b) marknadsförs i unionen: ett direkt eller indirekt erbjudande eller placering till eller 
med investerare med hemvist eller stadgeenligt säte i unionen.

(5c) obligation med öronmärkt intäktsanvändning: en obligation där intäkterna 
allokeras till specifika ekonomiska verksamheter.

(5d) hållbarhetsrelaterad obligation: en obligation vars finansiella eller strukturella 
egenskaper varierar beroende på om emittenten uppnår på förhand fastställda mål 
för miljömässig hållbarhet.

(5e) hållbarhetsfaktorer: hållbarhetsfaktorer enligt definitionen i artikel 2.24 i 
förordning (EU) 2019/2088.

(5f) hemmedlemsstat: 
(a) för europeiska gröna obligationer som omfattas av skyldigheten att upprätta 

ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129, en hemmedlemsstat enligt 
definitionen i artikel 2 m i den förordningen, 

(b) för europeiska gröna obligationer som inte omfattas av skyldigheten att 
upprätta ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och som emitteras av 
enheter som har sitt stadgeenliga säte i unionen, den medlemsstat där 
emittenten har sitt stadgeenliga säte, och 

(c) för andra europeiska gröna obligationer än de som avses i leden a och b, den 
medlemsstat där de europeiska gröna obligationerna erbjuds till allmänheten 
för första gången eller, i avsaknad av ett erbjudande till allmänheten inom 
unionen, den medlemsstat där de europeiska gröna obligationerna tas upp 
till handel på en handelsplats för första gången.

(5g) värdmedlemsstat: värdmedlemsstat enligt definitionen i artikel 2 n i förordning (EU) 
2017/1129.

(5h) extern granskare: en juridisk person som är registrerad för att tillhandahålla 
bedömningsverksamhet i enlighet med denna förordning.

(5i) granskad enhet: en enhet vars emission av obligationer granskas av en extern 
granskare i enlighet med denna förordning.

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
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Avdelning II
Villkor för användningen av beteckningen ”europeisk 

grön obligation” eller ”EuGB” och krav på upplysningar om 
hållbarhet för andra obligationer som marknadsförs som 

miljömässigt hållbara och hållbarhetsrelaterade obligationer i 
unionen

Kapitel I
Obligationsrelaterade krav

Artikel 3
Beteckningen ”europeisk grön obligation” eller ”EuGB”  

Beteckningen ”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” får endast användas för obligationer 
som uppfyller kraven i denna avdelning fram till deras förfallodag.

Artikel 4
Användning av intäkterna från europeiska gröna obligationer

1. Innan obligationen löper ut ska alla intäkter från europeiska gröna obligationer, efter 
avdrag av kostnader som är direkt kopplade till emissionen, allokeras till något av 
följande, eller en kombination av följande:

(a) Fasta tillgångar, inklusive för hushåll, som inte är finansiella tillgångar.

(b) Kapitalutgifter, inklusive för hushåll.

(c) Rörelsekostnader som uppkom senare än tre år före emissionen av den 
europeiska gröna obligationen.

(d) Finansiella tillgångar som avses i artikel 5, förutsatt att obligationens intäkter 
antingen allokeras till en portfölj av finansiella tillgångar eller att dessa 
tillgångar skapades senast tre år efter emissionen av den europeiska gröna 
obligationen.

Vid tillämpningen av denna punkt ska kapitalutgifter avse antingen tillägg till 
materiella och immateriella fasta tillgångar under det berörda räkenskapsåret före av- 
och nedskrivningar och eventuella omvärderingar, inbegripet tillägg i samband med 
omvärderingar och nedskrivningar för det berörda räkenskapsåret, och exklusive 
verkligt värde, eller eventuella tillägg till materiella och immateriella fasta tillgångar i 
samband med rörelseförvärv.

Vid tillämpningen av denna punkt ska rörelsekostnader avse direkta icke-
kapitaliserade kostnader för forskning och utveckling, utbildning, 
byggnadsrenovering, kortfristiga leasingavtal, underhåll och reparationer samt 
eventuella andra direkta utgifter kopplade till löpande underhåll av materiella och 
immateriella fasta tillgångar som är nödvändigt för att säkerställa att sådana tillgångar 
fortsätter att fungera effektivt.
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1a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera 
definitionen och omfattningen av de kostnader som är direkt kopplade till 
emissionen enligt punkt 1 i denna artikel.
Esma ska lägga fram dessa förslag till standarder för tillsyn för kommissionen 
senast den ... [12 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].
Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta 
de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet 
med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010. 

2. Genom undantag från punkt 1 kan en stat även allokera intäkter från europeiska gröna 
obligationer som den emitterat till något av följande, eller en kombination av följande:

(a) Fasta tillgångar såsom avses i punkt 7.22 i bilaga A till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 549/201318.

(b) Icke-producerade icke-finansiella tillgångar enligt vad som avses i punkt 7.24 i 
bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

(c) Skattelättnader enligt vad som avses i punkt 20.167 i bilaga A till förordning 
(EU) nr 549/2013 som beviljades senare än tre år före emissionen av den 
europeiska gröna obligationen.

(d) Subventioner enligt vad som avses i punkt 4.30 i bilaga A till förordning (EU) 
nr 549/2013 som överfördes senare än tre år före emissionen av den europeiska 
gröna obligationen.

(e) Kapitalutgifter enligt vad som avses i punkt 20.104 i bilaga A till förordning 
(EU) nr 549/2013.

▐

Artikel 5
Finansiella tillgångar  

1. Finansiella tillgångar enligt artikel 4.1 d ska innebära någon av följande tillgångar, 
eller en kombination av dessa:

(a) Finansiella anspråk.

(b) Egetkapitalinstrument i en annan enhet.
2. Intäkterna från de finansiella tillgångar som avses i punkt 1 ska endast allokeras till 

fasta tillgångar som inte utgör finansiella tillgångar enligt artikel 4.1 a, kapitalutgifter 
enligt artikel 4.1 b eller rörelsekostnader enligt artikel 4.1 c. 

3. Genom undantag från punkt 2 får intäkterna från de finansiella tillgångar som avses i 
punkt 1 allokeras till andra finansiella tillgångar under förutsättning att intäkterna från 
de finansiella tillgångarna allokeras i enlighet med punkt 2 och att en sådan allokering 
inte hämmar de externa granskarnas möjligheter att effektivt granska den slutliga 
allokeringen av intäkter. 

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- 
och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).
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Artikel 6
Taxonomianpassning av användningen av intäkter

1. Intäkterna enligt artikel 4 ska allokeras till emissionskostnaderna för obligationen 
och ekonomisk verksamhet som uppfyller taxonomikraven, eller som kommer att 
uppfylla taxonomikraven inom en bestämd tidsperiod som fastställts i en 
kapitalutgiftsplan (CapEx-plan) enligt definitionen i andra stycket i punkt 1.1.2.2 i 
bilaga I till delegerad förordning (EU) 2021/2178.

▐ Den period som avses i första ▐ stycket får inte överskrida fem år från emissionen 
av obligationen, om inte en längre period på upp till tio år är vederbörligen motiverad 
med stöd av de särskilda egenskaperna hos de berörda ekonomiska verksamheterna 
enligt uppgifter i en CapEx-plan. Senast den ... [ett år efter dagen för denna 
förordnings ikraftträdande] ska kommissionen anta en delegerad akt för att 
komplettera denna förordning genom att förteckna de ekonomiska verksamheter 
som omfattas av den förlängda perioden på upp till tio år. 
Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna artikel genom att anta den 
delegerade akt som avses i andra stycket i denna punkt i enlighet med artikel 60.
CapEx-planer som avser ekonomisk omställningsverksamhet i den mening som 
avses i artikel 10.2 i förordning 2020/852 ska uppfylla taxonomikriterierna inom en 
tidsperiod som inte överstiger två år.

2. Om intäkterna från en europeisk grön obligation allokeras genom finansiella 
tillgångar, antingen till kapitalutgifter enligt artikel 4.1 b eller till rörelsekostnader 
enligt artikel 4.1 c, ska den bestämda tidsperiod som avses i punkt 1 första stycket 
inledas från tidpunkten för skapandet av den finansiella tillgången.

2a. De allokeringsrapporter för den europeiska gröna obligationen som avses i artikel 
9 ska innehålla information om de framsteg som gjorts i genomförandet av CapEx-
planen och ska bli föremål för extern granskning. Om dessa årliga mellanliggande 
steg inte uppnås vid två på varandra följande tillfällen ska emittenten på sin 
webbplats tillkännage och informera den relevanta handelsplatsen om att den 
berörda obligationen inte längre uppfyller kraven för användning av beteckningen 
”europeisk grön obligation” eller ”EuGB”.

Artikel 6a
Användning av intäkter vid värdepapperisering

Om en europeisk grön obligation används för värdepapperiseringsändamål ska 
kraven i artikel 6 gälla för den enhet från vilken emissionen ekonomiskt har sitt 
ursprung.

Artikel 7
Tillämpning av taxonomikraven

1. Emittenter ska allokera obligationsintäkter till de användningsområden som fastställs 
i artikel 4.1 a, b och c, artikel 4.2 eller till egetkapitalinstrumentet i en annan enhet 
enligt vad som avses i artikel 5.1 b genom tillämpning av de delegerade akter som 
antagits i enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 
2020/852 och som var tillämpliga vid den tidpunkt då obligationen emitterades.
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Om de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 
eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 ändras efter det att obligationen emitterades ska 
emittenten allokera obligationsintäkterna till de användningsområden som avses i 
första stycket genom tillämpning av de delegerade akterna inom fem år från det att de 
började tillämpas. Obligationsintäkter som redan allokerats ska inte behöva 
omallokeras vid en ändring i de delegerade akterna.

2. Vid allokering av obligationsintäkter till finansiella anspråk enligt artikel 5.1 a ska 
emittenterna tillämpa de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 10.3, 
11.3, 12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 och som var tillämpliga 
vid den tidpunkt då skulderna uppstod.

Om inga delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 
14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 var i kraft vid den tidpunkt då de finansiella 
anspråk som avses i artikel 5.1 a uppstod ska emittenterna tillämpa de första 
delegerade akter som antogs i enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 eller 
15.2 i förordning (EU) 2020/852.

Om de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 
eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 ändras efter det att de finansiella anspråk som 
avses i första stycket uppstod ska emittenten allokera obligationsintäkterna till de 
finansiella anspråk som avses i första stycket genom tillämpning av de delegerade 
akterna inom tio år från det att de började tillämpas.

Artikel 7a 
Uteslutning av icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

1. Icke-statliga emittenter och deras anknutna tredje parter som är belägna i 
jurisdiktioner som förtecknas i bilaga I eller II till EU:s förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet ska inte tillåtas använda 
beteckningen ”europeisk grön obligation” eller ”EuGB”, såvida de inte kan påvisa 
verklig ekonomisk verksamhet i den förtecknade jurisdiktionen. 
Statliga emittenter som förtecknas i bilaga I eller II till EU:s förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet ska inte tillåtas använda 
beteckningen ”europeisk grön obligation” eller ”EuGB”.

2. Emittenter ska ange att de efterlever detta krav i det faktablad för europeiska gröna 
obligationer som fastställs i bilaga I.

Artikel 7b
Omställningsplaner

1. Före emissionen av en europeisk grön obligation eller en hållbarhetsrelaterad 
obligation ska emittenter av sådana obligationer som omfattas av en skyldighet att upprätta 
omställningsplaner i enlighet med artikel 19a.2a eller artikel 29a.2a i direktiv 2013/34/EU 
[i dess ändrade lydelse enligt CSRD] ha mottagit ett positivt utlåtande från en revisor om 
omställningsplanens förenlighet med målet att uppnå klimatneutralitet senast 2050, i 
enlighet med förordning (EU) 2021/1119.
2. Emittenter av hållbarhetsrelaterade obligationer i unionen som omfattas av en 
skyldighet att offentliggöra information om hållbarhetsfrågor i enlighet med artikel 19a 
eller artikel 29a i direktiv 2013/34/EU [i dess ändrade lydelse enligt CSRD] ska inkludera 
den information som anges i punkt 3 i bilaga I till denna förordning i sina upplysningar 
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som lämnas innan avtal ingås och den information som anges i punkt 2 i bilaga III till 
denna förordning i en årlig periodisk rapport.
3. De upplysningar som lämnas innan avtal ingås och årliga periodiska rapporter som 
avses i punkt 2 ska granskas av externa granskare som är registrerade i enlighet med 
artiklarna 14–17, som uppfyller kraven i avdelningarna II och III och som är föremål för 
tillsyn enligt avdelning IV i kapitel III i denna förordning.

Artikel 7c
Information avseende obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara

1. Emittenter av obligationer som marknadsförs i unionen som miljömässigt hållbara 
och hållbarhetsrelaterade obligationer som marknadsförs i unionen ska på sina 
webbplatser offentliggöra och uppdatera ett uttalande om due diligence-policyer med 
avseende på investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer, med vederbörlig hänsyn till deras storlek samt arten och 
omfattningen av deras verksamhet. 

2. ESA-myndigheterna ska genom den gemensamma kommittén utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn i enlighet med artiklarna 10–14 i förordningarna (EU) 
nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 om innehållet i, metoderna 
för och presentationen av den information som avses i punkt 1. 
När ESA-myndigheterna utarbetar de förslag till tekniska standarder för tillsyn som 
avses i första stycket ska de vid behov inhämta synpunkter från Europeiska 
miljöbyrån och Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum.
ESA-myndigheterna ska lägga fram dessa förslag till standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den ... [12 månader efter dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].
Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta 
de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet 
med artiklarna 10–14 i förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och 
(EU) nr 1095/2010. 

3. Emittenter av obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara i unionen 
och som inte använder beteckningen ”europeiska gröna obligationer” eller ”EuGB” 
ska i de upplysningar som lämnas innan avtal ingås ange följande:
(a) En tydlig och motiverad förklaring av hur obligationen tar hänsyn till de 
huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer.
(b) Information om hur obligationens miljöegenskaper uppfylls, inbegripet den 
information som anges i bilaga 1.3.
(c) Information om den planerade allokeringen av obligationsintäkterna, inbegripet 
den information som anges i bilaga I.4.
(d) Information om procentandelen av förväntad taxonomianpassning av 

användningen av obligationsintäkterna.
4. Emittenter av obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara i unionen 

och som inte använder beteckningen ”europeiska gröna obligationer” eller ”EuGB” 
ska i årliga periodiska rapporter inkludera en beskrivning av i vilken utsträckning 
miljöegenskaperna uppfylls, inbegripet den information som anges i punkt 3 i bilaga 
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II.
5. ESA-myndigheterna får genom den gemensamma kommittén utarbeta förslag till 

tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera detaljerna för innehållet i och 
presentationen av den information som avses i punkterna 3 och 4. 
Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 
tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) 
nr 1095/2010.

6. De upplysningar som lämnas innan avtal ingås och de årliga periodiska 
rapporterna ska granskas av externa granskare som är registrerade i enlighet med 
artiklarna 14–17, som uppfyller kraven i avdelningarna II och III och som är 
föremål för tillsyn enligt avdelning IV i kapitel III i denna förordning.

Artikel 7d
EU-institutioners och EU-organs användning av den europeiska standarden för gröna 

obligationer
EU:s institutioner och organ ska använda den europeiska standarden för gröna obligationer 
och tillämpa kriterierna i artiklarna 4–7a vid all emittering av obligationer med öronmärkt 
intäktsanvändning som syftar till miljömässig hållbarhet.

Artikel 7e
Taxonomilikvärdighet

1. Om ett tredjeland har infört en taxonomi för att underlätta hållbara investeringar 
som i allt väsentligt är likvärdig med EU-taxonomin ska kommissionen, efter en 
positiv rekommendation från plattformen för hållbar finansiering, som inrättats 
enligt artikel 20 i förordning (EU) 2020/852, anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 60 för att komplettera denna förordning genom att tillåta att användningen 
av intäkterna från en EuGB kan allokeras i enlighet med den tredjelandstaxonomin. 
Obligationsintäkterna ska dock inte allokeras till ekonomisk verksamhet som inte 
omfattas av de delegerade akter som antagits i enlighet med artiklarna 10.3, 11.3, 
12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i förordning (EU) 2020/852. Som ett minimum ska 
tredjelandstaxonomin ha likvärdiga miljömål och likvärdiga kriterier för betydande 
skada och väsentligt bidrag till vart och ett av dessa miljömål, och ska kräva 
minimiskyddsåtgärder på området för mänskliga rättigheter som är likvärdiga med 
dem som fastställs i artikel 18 i förordning (EU) 2020/852.

2. De delegerade akter som avses i punkt 1 ska tillåta användning av en likvärdig 
tredjelandstaxonomi när intäkter från europeiska gröna obligationer allokeras till 
projekt i det berörda tredjelandet. Det ska vara tillåtet att använda den 
tredjelandstaxonomin för att komplettera EU-taxonomin för en del av intäkterna 
från den europeiska gröna obligationen, eller för att fullt ut allokera intäkterna från 
den europeiska gröna obligationen. Den likvärdiga tredjelandstaxonomin får inte 
användas för projekt som äger rum i unionen eller i ett annat tredjeland.
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Kapitel II
Krav för transparens och extern granskning

Artikel 8
Faktablad för europeiska gröna obligationer och granskning av faktabladet för europeiska 

gröna obligationer före emission
1. Före emissionen av en europeisk grön obligation ska emittenterna

(a) fylla i det faktablad för europeiska gröna obligationer som anges i bilaga I,

(b) säkerställa att det ifyllda faktabladet för europeiska gröna obligationer har varit 
föremål för en granskning före emission med ett positivt utlåtande från en extern 
granskare.

2. Varje faktablad för europeiska gröna obligationer ska avse en enskild obligation. 
Flera faktablad kan offentliggöras gemensamt.

2a. Genom undantag från punkt 2 får ett faktablad för europeiska gröna obligationer 
som avser allokeringen av en portfölj med europeiska gröna obligationer till en 
portfölj med finansiella tillgångar enligt vad som avses i artikel 5 gälla emissionen av 
flera europeiska gröna obligationer.

3. Granskningen av faktabladet före emission enligt vad som avses i punkt 1 b ska 
innehålla allt följande:

(a) En bedömning av huruvida det ifyllda faktabladet för europeiska gröna 
obligationer överensstämmer med artiklarna 4–7b i denna förordning samt bilaga 
I till denna förordning.

(b) Uppgifterna i bilaga IV.

Artikel 9
Allokeringsrapporter och granskning av allokeringsrapporter efter emission

1. Varje år och fram till dess att alla intäkter från den europeiska gröna obligationen i 
fråga har allokerats ska emittenter av europeiska gröna obligationer utarbeta en 
allokeringsrapport för den europeiska gröna obligationen genom att använda mallen i 
bilaga II där det framgår att intäkterna från de aktuella europeiska gröna 
obligationerna, från dagen för emissionen fram till utgången av det år som rapporten 
avser, har allokerats i enlighet med artiklarna 4–7.

2. En allokeringsrapport för den europeiska gröna obligationen ska avse en enskild 
obligation. Flera allokeringsrapporter kan offentliggöras gemensamt.

2a. Genom undantag från punkt 2 får en allokeringsrapport för europeiska gröna 
obligationer som avser allokeringen av en portfölj med europeiska gröna obligationer 
till en portfölj med finansiella tillgångar enligt vad som avses i artikel 5 gälla 
emissioner av flera europeiska gröna obligationer.
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3. Emittenter av europeiska gröna obligationer ska låta en extern granskare utföra en 
granskning av den allokeringsrapport som utarbetats efter att alla intäkter från den 
europeiska gröna obligationen har allokerats i enlighet med artiklarna 4–7b.

4. Om allokeringen av intäkter korrigeras efter offentliggörandet av allokeringsrapporten 
i enlighet med artikel 13.1 c ska emittenterna av de aktuella europeiska gröna 
obligationerna ändra allokeringsrapporten och låta en extern granskare utföra en 
granskning av den ändrade allokeringsrapporten.

5. Genom undantag från punkt 3 ska varje allokeringsrapport från emittenter som ▐ 
allokerar intäkter från en portfölj med flera europeiska gröna obligationer till en 
portfölj med finansiella tillgångar enligt vad som avses i artikel 5 vara föremål för en 
granskning efter emission utförd av en extern granskare. Den externa granskaren ska 
ägna särskild uppmärksamhet åt de finansiella tillgångar som inte ingått i någon 
tidigare offentliggjord allokeringsrapport. 

5a. Genom undantag från punkt 3 ska varje allokeringsrapport från emittenter som 
allokerar intäkter i enlighet med en CapEx-plan enligt vad som avses i artikel 6 vara 
föremål för en granskning efter emission utförd av en extern granskare. Den 
externa granskaren ska särskilt beakta huruvida emittenterna fortsätter att följa 
CapEx-planen.

6. Emittenter av europeiska gröna obligationer ska lämna in de allokeringsrapporter som 
avses i punkterna 3, 4 och 5 till en extern granskare inom 90 dagar från utgången av 
det år som allokeringsrapporten avser. Granskningen efter emission ska offentliggöras 
inom 90 dagar från mottagandet av allokeringsrapporten.

7. Den granskning efter emission som avses i punkterna 3, 4 och 5 ska innehålla allt 
följande:

(a) En bedömning av huruvida emittenten har allokerat intäkterna från obligationen 
i överensstämmelse med artiklarna 4–7c på grundval av den information som 
tillhandahållits den externa granskaren.

(b) En bedömning av huruvida emittenten har uppfyllt kraven beträffande det 
avsedda användningsområdet för intäkter enligt faktabladet för europeiska gröna 
obligationer på grundval av den information som tillhandahållits den externa 
granskaren.

(c) Uppgifterna i bilaga IV.

8. Om obligationsintäkter allokeras till skattelättnader enligt artikel 4.2 c eller 
subventioner enligt artikel 4.2 d ska bedömningen i granskningen efter emissionen 
endast omfatta efterlevnaden av artiklarna 4–7 avseende de villkor enligt vilka de 
utgifterna och överföringarna har betalats. Dessa allokeringar av intäkter ska vara 
föremål för en konsekvensbedömning som upprättas på förhand av en oberoende 
tredje part som ger en positiv bedömning av allokeringarnas effekt och 
kostnadseffektivitet. Effektiviteten hos en allokering av intäkter ska också granskas 
i efterhand av de statliga revisorerna eller andra relevanta offentliga organ i den 
berörda medlemsstaten.
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Artikel 10
Konsekvensrapport avseende europeiska gröna obligationer

1. Emittenter av europeiska gröna obligationer ska, efter det att alla intäkter från sådana 
obligationer har allokerats och minst två gånger under obligationens löptid, utarbeta 
en konsekvensrapport avseende den europeiska gröna obligationen vad gäller 
konsekvenserna i samband med användningen av obligationsintäkterna genom att 
använda mallen i bilaga III.

2. Varje konsekvensrapport ska avse en enskild obligation. Flera konsekvensrapporter 
kan offentliggöras gemensamt.

2a. Genom undantag från punkt 10.2 får en konsekvensrapport för europeiska gröna 
obligationer som avser allokeringen av en portfölj med europeiska gröna obligationer 
till en portfölj med finansiella tillgångar enligt vad som avses i artikel 5 gälla 
emissionen av flera europeiska gröna obligationer.

2b. Emittenter av europeiska gröna obligationer kan låta en extern granskare utföra en 
granskning av konsekvensrapporten. En sådan granskning av konsekvensrapporten 
ska innehålla följande:
(a) En bedömning av huruvida emissionen av obligationen överensstämmer med 

emittentens bredare hållbarhetsstrategi.
(b) En bedömning av obligationsintäkternas angivna konsekvenser för 
hållbarheten. 
(c) Uppgifterna i bilaga IV. 

Artikel 11
Statliga emittenter

En statlig emittent kan låta granskningarna, både före och efter emissionen och av 
konsekvensrapporten utföras av en extern granskare, eller av en statlig revisor eller något 
annat offentligt organ som är bemyndigat av staten att bedöma överensstämmelsen med denna 
förordning. Statliga revisorer eller andra offentliga organ som är bemyndigade av statliga 
emittenter från tredjeländer ska vara skyldiga att inhämta ett godkännande från Esma i 
enlighet med avdelning III kapitel 1.

Artikel 12
Prospekt för europeiska gröna obligationer 

1. Om ett prospekt ska offentliggöras enligt förordning (EU) 2017/1129 ska det, om det 
krävs att information lämnas om hur intäkterna används, tydligt anges i prospektet att 
den europeiska gröna obligationen är emitterad i enlighet med den här förordningen. 

2. Informationen i det faktablad om europeiska gröna obligationer som avses i artikel 8.1 
a i den här förordningen ska integreras fullt ut i det prospekt som avses i punkt 1 i 
denna artikel genom användning av den standardiserade mall som fastställs i bilaga 
I.

Artikel 12a
Civilrättsligt ansvar
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1. Medlemsstaterna ska säkerställa att ansvaret för den taxonomianpassade 
allokeringen av intäkter som avses i artiklarna 4–7 åvilar emittenten eller dess 
förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

2. Medlemsstaterna ska se till att deras lagar och andra författningar om civilrättsligt 
ansvar tillämpas på de personer som är ansvariga för skador som investerare 
åsamkats till följd av en överträdelse av artiklarna 4–7 i denna förordning.

Artikel 13
Offentliggörande på emittentens webbplats och anmälan till Esma och nationella behöriga 

myndigheter
1. Emittenter av europeiska gröna obligationer ska på sin webbplats och, i tillämpliga 

fall, på webbplatsen för de handelsplatser där upptagande till handel söks, i en 
avskild sektion med benämningen ”Europeiska gröna obligationer”, offentliggöra och 
kostnadsfritt tillgängliggöra, åtminstone fram till de aktuella obligationernas 
förfallodag, allt följande:

(a) Det ifyllda faktablad för europeiska gröna obligationer som avses i artikel 8, 
innan obligationen emitteras.

(b) Granskningen före emission kopplad till det faktablad för europeiska gröna 
obligationer som avses i artikel 8, innan obligationen emitteras.

(c) De årliga allokeringsrapporter avseende den europeiska gröna obligationen som 
avses i artikel 9, varje år fram till dess att alla intäkter från den europeiska gröna 
obligationen i fråga har allokerats, senast tre månader efter utgången av det år 
som rapporten avser.

(ca) I tillämpliga fall, den CapEx-plan som avses i artikel 6.
(d) Granskningarna efter emission av de allokeringsrapporter avseende den 

europeiska gröna obligationen som avses i artikel 9.

(e) Den konsekvensrapport avseende den europeiska gröna obligationen som avses 
i artikel 10.

(ea) I tillämpliga fall, granskningen av den konsekvensrapport avseende den 
europeiska gröna obligationen som avses i artikel 10.

(eb) I tillämpliga fall, den information som avses i artikel 7b.
2. Uppgifterna i de dokument som avses i punkt 1 a, c och e ska tillhandahållas på 

följande språk:

(a) Om de europeiska gröna obligationerna erbjuds till allmänheten eller är noterade 
på en marknad i endast en medlemsstat, på ett språk som godtas av den behöriga 
myndigheten, som avses i artikel 36 i denna förordning, i den medlemsstaten.

(b) Om de europeiska gröna obligationerna erbjuds till allmänheten eller är noterade 
på en marknad i två eller fler medlemsstater, antingen på ett språk som godtas 
av den behöriga myndigheten, som avses i artikel 37 i denna förordning, i varje 
medlemsstat, eller på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar, 
efter emittentens eget val. 

3. Genom undantag från punkt 2 ska, om ett prospekt för den europeiska gröna 
obligationen ska offentliggöras i enlighet med förordning (EU) 2017/1129, uppgifterna 
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i de dokument som avses i punkt 1 a, c och e tillhandahållas på språket eller språken i 
det prospektet.

4. Emittenter av europeiska gröna obligationer ska underrätta den nationella behöriga 
myndighet som avses i artikel 36 om offentliggörandet av alla de dokument som avses 
i punkt 1 utan onödigt dröjsmål.

5. Emittenter av europeiska gröna obligationer ska underrätta Esma om offentliggörandet 
av alla de dokument som avses i punkt 1 inom 30 dagar.
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Avdelning III
Externa granskare av europeiska gröna obligationer

Kapitel I
Villkor för att bli extern granskare av europeiska gröna 

obligationer

Artikel 14
Registrering

1. Externa granskare av europeiska gröna obligationer ska registreras hos Esma innan de 
inleder sin verksamhet.

2. Externa granskare som är registrerade hos Esma ska alltid uppfylla de villkor för 
registrering som föreskrivs i artikel 15.2.

3. Statliga revisorer och andra offentliga organ som bemyndigats av statliga emittenter 
att bedöma efterlevnaden av denna förordning ska inte omfattas av avdelning III och 
avdelning IV i denna förordning.

Artikel 15
Ansökan om registrering som extern granskare av europeiska gröna obligationer  

1. En ansökan om registrering som extern granskare av europeiska gröna obligationer ska 
innehålla samtliga följande uppgifter:

(a) Den sökandes fullständiga namn, adressen till dennes stadgeenliga säte inom 
unionen, den sökandes webbplats och, i tillämpliga fall, identifieringskoden för 
juridiska personer.

(b) Namn på och kontaktuppgifter till en kontaktperson.

(c) Den sökandes organisationsform.

(d) Den sökandes ägarstruktur.

(da) Ett dokument med information om den sökandens affärsplaner och 
bolagsstyrningsarrangemang.

(e) Medlemmarna i den sökandes företagsledning och styrelse med deras 
meritförteckningar som åtminstone ska ange deras kvalifikationsnivå, 
erfarenhet och utbildning.

(f) Antalet analytiker, anställda och andra personer som direkt medverkar i 
bedömningsverksamheten, deras erfarenhet▐ och utbildning från tidigare och 
som uppnåtts efter att ha arbetat för den sökande med tillhandahållande av 
externa granskningstjänster eller liknande tjänster.

(g) En beskrivning av de förfaranden och metoder som den sökande genomfört för 
att utfärda granskningar före emission enligt vad som avses i artikel 8,  
granskningar efter emission enligt vad som avses i artikel 9 och granskningar 
av konsekvensrapporter enligt vad som avses i artikel 10.
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(h) De riktlinjer eller förfaranden som den sökande infört för att påvisa, undanröja 
eller hantera och rapportera på ett transparent sätt alla faktiskt förekommande 
eller möjliga intressekonflikter enligt vad som avses i artikel 27.

(i) I tillämpliga fall, handlingar och information som rör▐ arrangemang för 
utkontraktering av den externa granskarens verksamhet enligt denna förordning, 
inbegripet information om enheter som övertagit utkontrakterade funktioner. 

(j) I tillämpliga fall, information om annan verksamhet som den sökande bedriver.

2. Esma ska endast registrera en sökande som extern granskare om samtliga följande 
villkor uppfylls:

(a) Den sökandens företagsledning och styrelse ska

(i) ha tillräckligt gott anseende, vilket bland annat framgår av rättsliga 
register och avsaknad av tjänstefel,

(ii) besitta tillfredsställande kunnande för att säkerställa att den sökande kan 
genomföra de uppgifter som åligger externa granskare enligt den här 
förordningen,

(iii) ha tillräckliga yrkeskvalifikationer,

(iv) ha erfarenhet av flera av följande verksamheter: kvalitetssäkring, 
kvalitetskontroll, genomförande av granskningar före och efter emission 
och av granskningar av konsekvensrapporter, tillhandahållande av 
andrahandsutlåtanden om förenlighet och finansiella tjänster.

(b) Det ska finnas ett tillräckligt antal analytiker, anställda och andra personer som 
direkt medverkar i bedömningsverksamheten, och de ska ha den erfarenhet och 
utbildning som krävs, för att kunna genomföra de uppgifter som åligger externa 
granskare enligt denna förordning.

(c) De interna rutiner som införts för att säkerställa efterlevnaden av kraven i kapitel 
II i denna avdelning ska vara tillräckliga och ändamålsenliga.

3. Esma ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av ansökan bedöma om den är 
fullständig.

Om ansökan inte är fullständig ska Esma underrätta den sökande om detta och ange en 
tidsfrist inom vilken den sökande ska lämna ytterligare information. Esma ska inom 
20 arbetsdagar från mottagandet av den ytterligare informationen bedöma om 
ansökan är fullständig.
Om ansökan är fullständig ska Esma underrätta den sökande om detta.

4. Esma ska inom 45 arbetsdagar från mottagandet av en fullständig ansökan registrera 
eller vägra att registrera sökanden.

Esma kan förlänga den period som avses i första stycket med 15 arbetsdagar om den 
sökande avser att använda sig av utkontraktering för att genomföra en del av sin 
verksamhet som extern granskare.

Esma ska skriftligen underrätta en sökande om dennes registrering som extern 
granskare eller om vägran att registrera den sökande. Beslutet att registrera eller att 
vägra registrering ska innehålla en motivering och ska få verkan den femte dagen efter 
att det antagits. 
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5. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn med de kriterier som avses 
i punkt 2 a och b.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [Publikationsbyrån: för in datumet 12 månader efter dagen för 
ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 
tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–
14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

6. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa 
standardformulären, mallarna och förfarandena för tillhandahållandet av de uppgifter 
som avses i punkt 1. 

Vid utarbetandet av förslagen till tekniska standarder för genomförande ska Esma ta 
hänsyn till digitala registreringsmetoder.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den [Publikationsbyrån: för in datumet 12 månader efter dagen 
för ikraftträdande].

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som 
avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Artikel 16
Väsentliga ändringar som är relevanta för registreringen

1. En extern granskare ska underrätta Esma om eventuella väsentliga ändringar av de 
uppgifter som angetts i enlighet med artikel 15.1 eller av de sakförhållanden som gäller 
de uppgifter som avses i artikel 15.1 innan sådana ändringar genomförs.

Esma ska analysera dessa väsentliga ändringar. Om Esma invänder mot sådana 
väsentliga ändringar ska myndigheten underrätta den externa granskaren inom 
45 arbetsdagar från anmälan av ändringarna och ange skälen till invändningen. De 
ändringar som avses i första stycket får endast genomföras om Esma inte invänder mot 
ändringarna inom denna period.

2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa 
standardformulären, mallarna och förfarandena för tillhandahållandet av de uppgifter 
som avses i punkt 1.

Vid utarbetandet av förslagen till tekniska standarder för genomförande ska Esma ta 
hänsyn till digitala registreringsmetoder.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [Publikationsbyrån: för in datumet 24 månader efter dagen för 
ikraftträdande].

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som 
avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 förordning (EU) 
nr 1095/2010.
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Artikel 17
Språkanvändning

En extern granskare ska lämna in den ansökan om registrering som avses i artikel 15 på något 
av unionsinstitutionernas officiella språk. Bestämmelserna i förordning nr 1 av den 15 april 
1958 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen19 ska i 
tillämpliga delar gälla all annan kommunikation mellan Esma och de externa granskarna och 
deras personal.

Kapitel II
Organisatoriska krav, processer och handlingar avseende 

styrning

Artikel 18
Allmänna principer

1. Externa granskare ska använda lämpliga system, resurser och förfaranden för att 
fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

2. Externa granskare ska åtminstone en gång per år övervaka och utvärdera om deras 
system, resurser och förfaranden som inrättats i enlighet med denna förordning är 
lämpliga och effektiva samt vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella brister.

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn med kriterierna för 
bedömning av huruvida de externa granskarnas system, resurser, mekanismer och 
förfaranden som avses i punkterna 1 och 2 är lämpliga, tillräckliga och effektiva.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den … [Publikationsbyrån: för in datumet 36 månader efter dagen för 
ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 
tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 19
Företagsledning

1. Den externa granskarens företagsledning och styrelse ska säkerställa eller övervaka 
allt följande:
(a) En sund och ansvarsfull ledning av den externa granskaren. 

(b) Bedömningsverksamhetens oberoende.

(c) Att alla faktiskt förekommande eller möjliga intressekonflikter upptäcks, 
undanröjs eller hanteras och rapporteras på ett transparent sätt.

(d) Att den externa granskaren alltid uppfyller kraven i denna förordning. 

2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn med kriterierna för 
bedömning av en sund och ansvarsfull ledning av den externa granskaren enligt vad 
som avses i punkt 1 a och c.

19 EUT 17, 6.10.1958, s. 385/58.
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Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [Publikationsbyrån: för in datumet 12 månader efter dagen för 
ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 
tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 20
Analytiker och anställda hos externa granskare ▐

1. Externa granskare ska se till att deras analytiker och anställda och andra fysiska 
personer vars tjänster ställts till den externa granskarens förfogande eller som står 
under dess kontroll och som ▐ medverkar i bedömningsverksamheten har 
tillfredsställande kunnande och erfarenhet för de uppgifter de tilldelas.

2. Externa granskare ska se till att de personer som avses i punkt 1 inte tillåts inleda eller 
delta i förhandlingar om avgifter eller betalningar med någon bedömd enhet, någon 
anknuten tredje part eller någon person som direkt eller indirekt är knuten till den 
bedömda enheten genom kontroll.

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn med kriterierna för 
bedömning av kunnandet och erfarenheten hos de personer som avses i punkt 1.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [Publikationsbyrån: för in datumet 12 månader efter dagen för 
ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 
tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 21
Funktion för regelefterlevnad

1. Externa granskare ska införa och upprätthålla en permanent och effektiv oberoende 
funktion för regelefterlevnad. Funktionen för regelefterlevnad ska övervaka, ge råd 
och rapportera om den externa granskarens och dess anställdas efterlevnad av den 
externa granskarens skyldigheter enligt denna förordning.

2. Externa granskare ska säkerställa att funktionen för regelefterlevnad

(a) har befogenhet att fullgöra sina uppgifter på ett korrekt och oberoende sätt,

(b) har de resurser och den sakkunskap som krävs samt tillgång till all relevant 
information, 

(c) inte övervakar eller utvärderar sin egen verksamhet, 

(d) inte får ersättning i förhållande till den externa granskarens affärsmässiga 
resultat. 

3. Resultaten av funktionen för regelefterlevnad ska göras tillgängliga för ett 
tillsynsorgan eller, i tillämpliga fall, ett administrativt organ hos den externa 
granskaren. 
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4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn med kriterierna för 
bedömning av huruvida funktionen för regelefterlevnad har befogenhet att fullgöra 
sina uppgifter på ett korrekt och oberoende sätt enligt punkt 2 a och kriterierna för 
bedömning av huruvida funktionen för regelefterlevnad har de resurser och den 
sakkunskap som krävs samt tillgång till all relevant information enligt punkt 2 b.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [Publikationsbyrån: för in datumet 24 månader efter dagen för 
ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 
tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 22
Interna riktlinjer och förfaranden

1. Externa granskare ska anta och införa interna riktlinjer och förfaranden för ”due 
diligence” för att säkerställa att deras affärsmässiga intressen inte äventyrar oberoendet 
eller noggrannheten i bedömningsverksamheten.

2. Externa granskare ska anta och införa sunda förfaranden för förvaltning och 
redovisning, mekanismer för internkontroll och effektiva kontroll- och skyddssystem 
för sina informationsbehandlingssystem. 

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn med kriterierna för 
bedömning av de sunda förfaranden för förvaltning och redovisning, mekanismer för 
internkontroll och effektiva kontroll- och skyddssystem för sina 
informationsbehandlingssystem som avses i punkt 2.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [Publikationsbyrån: för in datumet 24 månader efter dagen för 
ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 
tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 23
Bedömningsmetoder och information som används vid granskningar före eller efter 

emission eller vid granskningar av konsekvensrapporter  
1. Externa granskare ska anta och införa åtgärder för att se till att deras granskningar före 

emission i enlighet med artikel 8, deras granskningar efter emission i enlighet med 
artikel 9 och deras granskningar av konsekvensrapporter i enlighet med artikel 10 
bygger på en genomgripande analys av all den information som är tillgänglig för dem 
och som enligt deras transparenta och offentliga metoder är relevant för deras 
analyser.

1a. Externa granskare ska offentliggöra följande:
(a) De metoder som de använder i sin bedömningsverksamhet för de 

granskningar före emission som avses i artikel 8. 
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(b) Sina granskningar efter emission i enlighet med artikel 9. 
(c) Sina granskningar av konsekvensrapporter i enlighet med artikel 10.

2. Externa granskare ska vid granskningar före eller efter emission och vid granskningar 
av konsekvensrapporter använda information som är av tillfredsställande kvalitet och 
kommer från tillförlitliga källor.

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn med kriterierna för 
bedömning av huruvida den information som avses i punkt 2 är av tillfredsställande 
kvalitet och huruvida de källor som avses i punkt 2 är tillförlitliga.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [Publikationsbyrån: för in datumet 24 månader efter dagen för 
ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 
tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 24
Fel i bedömningsmetoderna eller deras tillämpning

1. Externa granskare som upptäcker fel i sina bedömningsmetoder eller dessas 
tillämpning som har en väsentlig påverkan på granskningar före emission i enlighet 
med artikel 8 eller granskningar efter emission i enlighet med artikel 9 eller 
granskningar av konsekvensrapporter i enlighet med artikel 10 ska omedelbart 
meddela och förklara dessa fel för Esma och emittenterna av de berörda europeiska 
gröna obligationerna.

2. Externa granskare ska åtgärda felen utan dröjsmål och offentliggöra de fel som avses 
i punkt 1 på sin webbplats, i tillämpliga fall tillsammans med en reviderad och 
korrigerad granskning före eller efter emission eller av en konsekvensrapport så snart 
som möjligt. Av de reviderade handlingarna ska skälen till ändringarna framgå.

Artikel 25
Utkontraktering

1. Externa granskare som utkontrakterar en del av sin bedömningsverksamhet till 
tredjepartsleverantörer ska säkerställa att sådana tredjepartsleverantörer har förmåga 
och kapacitet att bedriva denna bedömningsverksamhet på ett tillförlitligt och 
professionellt sätt. Dessa externa granskare ska även säkerställa att utkontrakteringen 
inte väsentligt försämrar kvaliteten på deras interna kontroll och Esmas möjligheter att 
övervaka de externa granskarnas efterlevnad av denna förordning.

2. Ett beslut av externa granskare att utkontraktera en del av sin 
bedömningsverksamhet enligt punkt 1 ska vederbörligen motiveras. Externa 
granskare får inte utkontraktera all sin bedömningsverksamhet eller sin funktion för 
regelefterlevnad.

3. Externa granskare ska meddela Esma vilka bedömningsverksamheter som ska 
utkontrakteras samt ange vilka personalresurser och tekniska resurser som krävs för 
att utföra varje enskild verksamhet. Esma ska inom 30 dagar från mottagandet av 
detta meddelande godkänna eller förkasta arrangemangen för utkontraktering. 
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Esma ska förkasta arrangemangen för utkontraktering om man anser att den 
externa granskaren inte uppfyller kraven i punkterna 1, 2 eller 4.

4. Externa granskare som utkontrakterar bedömningsverksamhet ska säkerställa att sådan 
utkontraktering inte försämrar eller förhindrar förmågan hos medlemmar i den externa 
granskarens företagsledning eller ledningsorganet att fullgöra sina funktioner eller 
uppgifter. 

5. Externa granskare ska säkerställa att tredjepartsleverantörer effektivt samarbetar och 
fullt ut efterlever alla tillsynskrav från Esma i samband med utkontrakterade 
verksamheter.

6. Externa granskare ska vara fortsatt ansvariga för utkontrakterade verksamheter och 
vidta organisatoriska åtgärder för att säkerställa

(a) att de bedömer om tredjepartsleverantörer utför den utkontrakterade 
bedömningsverksamheten på ett effektivt sätt och i enlighet med tillämpliga 
lagar och föreskrifter på unionsnivå och nationell nivå och åtgärdar brister som 
upptäcks på ett tillfredsställande sätt,

(b) identifiering av eventuella risker i samband med utkontrakterad 
bedömningsverksamhet,

(c) tillfredsställande regelbunden tillsyn av den utkontrakterade 
bedömningsverksamheten,

(d) att tillfredsställande kontrollförfaranden tillämpas med avseende på 
utkontrakterad bedömningsverksamhet, inbegripet en effektiv övervakning av 
den utkontrakterade bedömningsverksamheten och eventuella risker kopplade 
till tredjepartsleverantören,

(e) tillfredsställande driftskontinuitet för den utkontrakterade 
bedömningsverksamheten.

För tillämpningen av led e ska externa granskare få information om 
tredjepartsleverantörens kontinuitetsarrangemang, bedöma kvaliteten på dessa och vid 
behov begära att de förbättras.

7. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn med

(a) kriterierna för bedömning av tredjepartsleverantörer förmåga och kapacitet att 
bedriva bedömningsverksamheten på ett tillförlitligt och professionellt sätt,

(b) kriterierna för säkerställande av att genomförandet av bedömningsverksamheten 
inte väsentligt försämrar kvaliteten på de externa granskarnas interna kontroll 
eller Esmas möjligheter att övervaka de externa granskarnas efterlevnad av 
denna förordning, inbegripet potentiella begränsningar av den 
bedömningsverksamhet som ska utkontrakteras.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [Publikationsbyrån: för in datumet 12 månader efter dagen för 
ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 
tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.
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Artikel 26
Krav avseende dokumentation

1. Externa granskare ska föra tillfredställande dokumentation över följande:

(a) Uppgifter om vilka som deltagit i fastställandet och godkännandet av de 
granskningar före emission som avses i artikel 8, de granskningar efter emission 
som avses i artikel 9 och de granskningar av konsekvensrapporter som avses i 
artikel 10 samt det datum då beslut fattades om att godkänna granskningarna 
före och efter emission och av konsekvensrapporten. 

(b) Dokumentation över de inrättade förfaranden och metoder som används av de 
externa granskare som genomför och upprättar granskningar före och efter 
emission och granskningar av konsekvensrapporter.

(c) De interna handlingar, inklusive icke-offentlig information och arbetsdokument, 
som fungerat som underlag för offentliggjorda granskningar före eller efter 
emission eller för offentliggjorda granskningar av konsekvensrapporter.

(d) Dokumentation över de förfaranden och åtgärder som externa granskare 
genomfört för att uppfylla bestämmelserna i denna förordning.

(e) Kopior av interna och externa meddelanden, inklusive e-postmeddelanden, som 
avser bedömningsverksamheten och som mottagits och sänts av den externa 
granskaren och dess anställda och som rör bedömningsverksamheten.

2. Den dokumentation och de handlingar som avses i punkt 1 ska förvaras i fem år och 
på begäran göras tillgängliga för Esma.

3. Om Esma återkallar registreringen av en extern granskare i enlighet med artikel 51.1 
ska den externa granskaren säkerställa att dokumentationen och handlingarna bevaras 
i ytterligare fem år. Dokumentation och handlingar i vilka anges de respektive 
rättigheterna och skyldigheterna enligt avtal om tillhandahållande av 
bedömningstjänster för den externa granskaren och emittenten av den europeiska 
gröna obligationen ska bevaras under den tid som relationen med den emittenten varar.

Artikel 27
Intressekonflikter och konfidentialitet vad gäller uppgifter

1. Externa granskare ska på ett transparent sätt påvisa, undanröja, hantera och rapportera 
om faktiskt förekommande eller möjliga intressekonflikter, oavsett om 
intressekonflikten avser deras analytiker eller anställda, aktieägare, personer som 
genom avtal är knutna till de externa granskarna och som direkt medverkar i 
bedömningsverksamheten, eller personer som godkänner granskningar före och efter 
emission och granskningar av konsekvensrapporter.

I denna förordning omfattar begreppet aktieägare verkliga huvudmän enligt 
definitionen i artikel 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/84920.

2. Avgifter som externa granskare tar ut för bedömningstjänster ska fastställas av 
granskaren och emittenten före granskningen före och efter emission och 

20  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra 
att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).
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granskningen av konsekvensrapporten och ska inte vara beroende av resultatet av 
granskningen före eller efter emission eller av konsekvensrapporten, eller av andra 
resultat av det arbete som utförs. 

3. Analytiker, anställda hos externa granskare och andra personer som genom avtal är 
knutna till de externa granskarna och som direkt medverkar i 
bedömningsverksamheten ska vara bundna av tystnadsplikt. 

4. Externa granskare ska säkerställa att deras analytiker och anställda eller andra personer 
som genom avtal är knutna till de externa granskarna och som direkt medverkar i 
bedömningsverksamheten

(a) vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda egendom och dokumentation i den 
externa granskarens ägo från bedrägeri, stöld eller missbruk, med beaktande av 
deras verksamhets art, omfattning och komplexitet och arten och omfattningen 
av deras bedömningsverksamhet, 

(b) inte lämnar ut någon information om granskningar före eller efter emission eller 
om granskningar av konsekvensrapporter, möjliga framtida granskningar före 
eller efter emission eller granskningar av konsekvensrapporter till någon annan 
än de emittenter som har begärt bedömningen av den externa granskaren, och

(c) inte använder eller vidarebefordrar förtrolig information i något annat syfte 
förutom inom ramen för bedömningsverksamheten. 

4a. En extern granskare får inte utfärda en granskning i följande fall:
(a) Den externa granskaren eller en person som avses i punkt 1 äger, direkt eller 

indirekt, finansiella instrument i den granskade enheten eller i en anknuten 
tredje part eller har något annat direkt eller indirekt ägarintresse i denna enhet 
eller part med undantag av innehav genom diversifierade fondprogram eller 
förvaltade medel, såsom pensionsfonder och livförsäkring.

(b) En aktieägare eller en medlem i den externa granskaren innehar 10 % eller mer 
av antingen kapitalet eller rösterna i den granskaren eller på annat sätt kan 
utöva ett betydande inflytande över granskarens affärsverksamhet, innehar 
10 % eller mer av antingen kapitalet eller rösterna i den granskade enheten eller 
en anknuten tredje part, eller har något annat ägarintresse i denna granskade 
enhet eller tredje part, med undantag av innehav genom diversifierade 
fondprogram och diversifierade investeringsfonder såsom pensionsfonder eller 
livförsäkring, som inte innebär att denna aktieägare eller medlem i den externa 
granskaren kan utöva ett betydande inflytande över programmets 
affärsverksamhet.

(c) Den externa granskningen avser en granskad enhet eller en anknuten tredje part 
som är direkt eller indirekt knuten till den externa granskaren genom kontroll.

(d) Den externa granskningen avser en granskad enhet eller en anknuten tredje part 
som innehar 10 % eller mer av antingen kapitalet eller rösterna i den externa 
granskaren.

(e) En person som avses i punkt 1 är medlem i den granskade enhetens eller 
anknutna tredje partens styrelse.

(f) En aktieägare eller en medlem i en extern granskare innehar 10 % eller mer av 
antingen kapitalet eller rösterna i den externa granskaren eller kan på annat sätt 
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utöva ett betydande inflytande över den externa granskarens affärsverksamhet 
eller är medlem i den granskande enhetens eller en anknuten tredje parts 
styrelse.

(g) En kreditvärderingsanalytiker som deltagit i fastställandet av ett 
granskningsresultat eller en person som godkänt granskningen har haft en 
sådan relation till den granskade enheten eller en anknuten tredje part som 
eventuellt kan orsaka en intressekonflikt.

En extern granskare ska omedelbart meddela Esma om någon av de omständigheter 
som anges i första stycket är tillämplig på en befintlig granskning.

Artikel 28
Tillhandahållande av andra tjänster

Externa granskare som tillhandahåller andra tjänster än bedömningsverksamhet ska 
säkerställa att dessa andra tjänster inte medför intressekonflikter med deras 
bedömningsverksamhet avseende europeiska gröna obligationer. Sådana externa granskare 
ska i sina granskningar före och efter emission och i sina granskningar av 
konsekvensrapporter redovisa alla övriga tjänster som tillhandahållits för den bedömda 
enhetens eller en anknuten tredje parts räkning.

Den bedömningsverksamhet som avses i punkt 1 ska betraktas som icke-revisionstjänster 
enligt artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/201421. Sådan 
bedömningsverksamhet ska inte omfattas av de undantag för tillhandahållande av vissa 
icke-revisionstjänster som föreskrivs i artikel 5.3 i den förordningen. 

Kapitel III
Granskningar före och efter emission och granskningar av 

konsekvensrapporter 

Artikel 29
Hänvisningar till Esma eller andra behöriga myndigheter

Externa granskare får inte i sina granskningar före eller efter emission eller i sina 
granskningar av konsekvensrapporter hänvisa till Esma eller någon behörig myndighet på ett 
sätt som skulle kunna ange eller antyda att Esma eller någon behörig myndighet stöder eller 
godkänner den externa granskarens granskning eller bedömningsverksamhet.

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav 
avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 
2005/909/EG, EUT L 158, 27.5.2014, s. 77.
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Artikel 30
Offentliggörande av granskningar före och efter emission och av granskningar av 

konsekvensrapporter
1. Externa granskare ska offentliggöra och kostnadsfritt tillgängliggöra följande på sina 

webbplatser och på webbplatsen för den handelsplats där upptagande till handel 
söks av emittenten: 

(a) I ett separat avsnitt med rubriken ”Europeisk standard för gröna obligationer – 
granskningar före emission”, granskningar före emission som den externa 
granskaren har utfärdat.

(b) I ett separat avsnitt med rubriken ”Europeisk standard för gröna obligationer – 
granskningar efter emission”, granskningar efter emission som den externa 
granskaren har utfärdat.

(c) I ett separat avsnitt med rubriken ”Europeisk standard för gröna 
obligationer – granskningar av konsekvensrapporter”, granskningar av 
konsekvensrapporter som den externa granskaren har utfärdat.

2. De granskningar före emission som avses i punkt 1 a ska göras tillgängliga för 
allmänheten inom en rimlig tid före det att erbjudandet börjar tillhandahållas 
allmänheten eller det att den europeiska gröna obligationen i fråga tas upp till handel.

3. De granskningar efter emission som avses i punkt 1 b ska utan dröjsmål göras 
tillgängliga för allmänheten efter att den externa granskaren bedömt 
allokeringsrapporterna.

3a. De granskningar av konsekvensrapporter som avses i punkt 1 c ska utan dröjsmål 
göras tillgängliga för allmänheten efter att den externa granskaren bedömt 
konsekvensrapporterna.

4. De granskningar före emission som avses i punkt 1 a, de granskningar efter emission 
som avses i punkt 1 b och de granskningar av konsekvensrapporter som avses i punkt 
1 c ska förbli tillgängliga för allmänheten åtminstone till och med obligationens 
förfallodatum efter offentliggörandet av granskningarna på den externa granskarens 
webbplats.

5. Externa granskare som beslutar att sluta tillhandahålla en granskning före eller efter 
emission eller en granskning av konsekvensrapporter ska utan dröjsmål efter ett 
sådant beslut ange skälen till beslutet i de avsnitt som avses i punkt 1 a, b och c.

Kapitel IV 
Tillhandahållande av tjänster från externa granskare i 

tredjeländer 

Artikel 31
Allmänna bestämmelser

1. Externa granskare i tredjeländer får tillhandahålla emittenter av europeiska gröna 
obligationer sina tjänster i enlighet med denna förordning om de är registrerade i det 
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register över externa granskare i tredjeländer som förs av Esma i enlighet med artikel 
59.

1a. Esma får förlänga den period som avses i första stycket med 15 arbetsdagar om den 
ansökande externa granskaren i ett tredjeland avser att använda sig av 
utkontraktering för att genomföra sin verksamhet som extern granskare.

2. Esma får endast registrera en extern granskare i ett tredjeland som har ansökt om att 
få tillhandahålla tjänster som extern granskare i enlighet med denna förordning i hela 
unionen i enlighet med punkt 1 om följande villkor är uppfyllda:

(a) Kommissionen har antagit ett beslut i enlighet med artikel 32.1.

(b) Den externa granskaren i ett tredjeland är registrerad eller auktoriserad att 
tillhandahålla de externa granskningstjänster som kommer att tillhandahållas i 
unionen och omfattas av en effektiv övervakning och kontroll av 
regelefterlevnaden, som säkerställer att de krav som är tillämpliga i det 
tredjelandet iakttas.

(c) Samarbetsavtal har ingåtts enligt artikel 32.3.

3. Om en extern granskare i ett tredjeland är registrerad i enlighet med denna artikel ska 
inga ytterligare krav på den externa granskaren i ett tredjeland införas avseende frågor 
som täcks av denna förordning.

4. Den externa granskare i ett tredjeland som avses i punkt 1 ska lämna in sin ansökan 
till Esma efter det att kommissionen antagit det beslut som avses i artikel 32, i vilket 
det fastställs att regelverket och tillsynssystemet i det tredjeland där den externa 
granskaren är registrerad eller auktoriserad motsvarar kraven i artikel 32.1.

5. Den externa granskaren i ett tredjeland ska lämna in den ansökan som avses i första 
stycket genom att använda de formulär och mallar som avses i artikel 15. 

6. Den ansökande externa granskaren i ett tredjeland ska till Esma överlämna all 
information som är nödvändig för registreringen. 

7. Esma ska göra en bedömning av om ansökan är fullständig inom 20 arbetsdagar från 
och med mottagandet av ansökan. Om ansökan inte är fullständig ska Esma fastställa 
en tidsfrist inom vilken den ansökande externa granskaren i ett tredjeland måste lämna 
kompletterande information.

8. Registreringsbeslutet ska baseras på de villkor som anges i punkt 2.

9. Esma ska inom 45 arbetsdagar från och med inlämnandet av en fullständig ansökan 
skriftligen och med en fullständig motiverad förklaring informera den sökande externa 
granskaren i ett tredjeland om huruvida registrering har beviljats eller avslagits.

10. Externa granskare i tredjeländer som tillhandahåller tjänster i enlighet med denna 
artikel ska, innan de tillhandahåller någon tjänst i förhållande till emittenter av 
europeiska gröna obligationer som är etablerade i unionen, erbjuda sig att hänskjuta 
eventuella tvister avseende dessa tjänster till en domstol eller skiljedomstol i en 
medlemsstat.
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Artikel 32
Beslut om likvärdighet

1. Kommissionen får anta ett beslut avseende ett tredjeland och däri ange att regelverket 
och tillsynssystemet i det tredjelandet säkerställer att externa granskare som är 
registrerade eller auktoriserade i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt bindande 
organisatoriska krav och krav på marknadsuppförande som har en likvärdig verkan 
som kraven i denna förordning och i de genomförandeåtgärder som antas enligt denna 
förordning och att det tredjelandets regelverk ger ett effektivt likvärdigt system för 
erkännande av externa granskare som är registrerade eller auktoriserade enligt 
tredjeländers rättsordningar. 

2. Regelverket för organisation och marknadsuppförande i ett tredjeland får anses ha 
likvärdig verkan om det uppfyller samtliga följande villkor:

(a) Enheter som tillhandahåller externa granskningstjänster i det tredjelandet är 
föremål för registrering eller auktorisation och effektiv och kontinuerlig tillsyn 
och kontroll av regelefterlevnaden.

(b) Enheter som tillhandahåller externa granskningstjänster omfattas av adekvata 
organisatoriska krav på området internkontrollfunktioner. and

(c) Enheter som tillhandahåller externa granskningstjänster omfattas av lämpliga 
uppföranderegler.

3. Esma ska upprätta samarbetsarrangemang med relevanta behöriga myndigheter i 
tredjeland vars regelverk och tillsynssystem har erkänts som faktiskt likvärdiga i 
enlighet med punkt 1. Sådana arrangemang ska ange allt följande:

(a) Mekanismen för informationsutbyte mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i de berörda tredjeländerna, inbegripet tillträde till alla uppgifter 
som Esma begär om de externa granskare i tredjeländer som är registrerade eller 
auktoriserade i tredjeländerna.

(b) Mekanismen för omedelbar underrättelse till Esma när en behörig myndighet i 
ett tredjeland bedömer att en extern granskare i ett tredjeland som den övervakar 
och som Esma har registrerat i det register som avses i artikel 59 bryter mot 
villkoren för sin registrering eller auktorisering eller annan rätt som den är 
skyldig att följa.

(c) Förfarandena för samordning av tillsynsverksamhet inbegripet inspektioner på 
plats när så är lämpligt.

4. En extern granskare i ett tredjeland som är etablerad i ett land vars regelverk och 
tillsynssystem har bedömts vara effektivt likvärdigt i enlighet med punkt 1 och som är 
registrerad i det register som avses i artikel 59 ska kunna tillhandahålla de tjänster som 
omfattas av registreringen till emittenter av europeiska gröna obligationer i hela 
unionen. 

5. Om kommissionen återtar sitt beslut enligt punkt 1 i denna artikel med avseende på 
detta tredjeland får en extern granskare i ett tredjeland inte längre tillämpa rättigheterna 
enligt artikel 31.
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Artikel 33
Återkallande av registrering av en extern granskare i ett tredjeland

1. Esma ska återkalla den registrering av en extern granskare i ett tredjeland som 
upprättats i enlighet med artikel 59 om ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

(a) Esma har välgrundade skäl, baserade på dokumenterade underlag, att hålla för 
sannolikt att den externa granskaren i ett tredjeland vid tillhandahållandet av 
tjänsterna i unionen agerar på ett sätt som klart strider mot investerarnas 
intressen eller klart hindrar marknaderna från att fungera korrekt.

(b) Esma har välgrundade skäl, baserade på dokumenterade underlag, att hålla för 
sannolikt att den externa granskaren i ett tredjeland vid tillhandahållandet av 
tjänster i unionen på ett allvarligt sätt har åsidosatt de bestämmelser som i 
tredjelandet är tillämpliga på granskaren och på grundval av vilka kommissionen 
har antagit beslutet i enlighet med artikel 32.1.

1a. Om ett eller flera av villkoren i första stycket är uppfyllda ska Esma hänskjuta 
ärendet till tredjelandets behöriga myndighet. Om tredjelandets behöriga myndighet 
inte har vidtagit de lämpliga åtgärder som krävs för att skydda investerarna och 
säkerställa att marknaderna i unionen fungerar väl eller inte har visat att den 
berörda externa granskaren i tredjelandet uppfyller de krav som är tillämpliga på 
denne i tredjelandet, ska Esma återkalla registreringen för den externa granskaren 
i tredjelandet senast 30 dagar efter att ha underrättat tredjelandets behöriga 
myndighet om sin avsikt att återkalla registreringen.

2. Esma ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om varje åtgärd som antas i enlighet 
med punkt 1 och offentliggöra beslutet på sin webbplats.

3. Kommissionen ska bedöma om de omständigheter under vilka ett beslut i enlighet med 
artikel 32.1 antagits fortfarande föreligger vad avser det berörda tredjelandet.

Artikel 34
Erkännande av en extern granskare i ett tredjeland

1. Fram till dess att ett beslut om likvärdighet i enlighet med artikel 32.1 antas får en 
extern granskare i ett tredjeland tillhandahålla sina tjänster i enlighet med denna 
förordning, förutsatt att denne erhåller förhandserkännande från Esma i enlighet med 
denna artikel.

2. En extern granskare i ett tredjeland som har för avsikt att inhämta ett sådant 
förhandserkännande som avses i punkt 1 ska uppfylla alla krav i artiklarna 15–30 och 
47–49.

3. En extern granskare i ett tredjeland som avser att inhämta förhandserkännande enligt 
punkt 1 ska ha en rättslig företrädare i unionen. Den rättsliga företrädaren ska

(a) ansvara, tillsammans med den externa granskaren i tredjelandet, för att 
säkerställa att de tjänster som den externa granskaren i tredjelandet 
tillhandahåller enligt denna förordning uppfyller de villkor som nämns i punkt 2 
och ska i det hänseendet vara ansvarig inför Esma för den berörda externa 
granskarens agerande i unionen,
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(b) agera på den externa granskarens vägnar som den huvudsakliga kontaktpunkten 
med Esma och eventuella andra personer i unionen med avseende på den externa 
granskarens skyldigheter enligt denna förordning,

(c) ha tillräckliga kunskaper, expertis och resurser för att fullgöra sina skyldigheter 
enligt denna punkt.

4. En ansökan om förhandserkännande från Esma i enlighet med punkt 1 ska innehålla 
all information som krävs för att Esma ska kunna fastslå att den externa granskaren i 
ett tredjeland har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla villkoren i punkterna 
2 och 3 och ska i tillämpliga fall innehålla en uppgift om vilken behörig myndighet 
som ansvarar för dess tillsyn i tredjelandet.

5. Esma ska inom 30 arbetsdagar från mottagandet av en ansökan om 
förhandserkännande från Esma bedöma om den är fullständig.

Om ansökan inte är fullständig ska Esma underrätta den sökande om detta och ange en 
tidsfrist inom vilken den sökande ska lämna ytterligare information.

Om ansökan är fullständig ska Esma underrätta den sökande om detta.

Esma ska inom 60 arbetsdagar från att ha mottagit den fullständiga ansökan som avses 
i första stycket i denna punkt kontrollera att de villkor som fastställs i punkterna 2 och 
3 är uppfyllda. 

Esma ska underrätta en sökande om dennes erkännande eller avslag som extern 
granskare i ett tredjeland. Beslutet om erkännande eller avslag av erkännande ska 
innehålla en motivering och ska få verkan den femte dagen efter att det antagits. 

6. Esma ska tillfälligt upphäva eller i förekommande fall återkalla det erkännande som 
beviljats i enlighet med punkt 5 om den har välgrundade skäl, baserade på 
dokumenterade underlag, att anse att den externa granskaren i ett tredjeland agerar på 
ett sätt som klart strider mot intressena hos användarna av dess tjänster eller klart 
hindrar marknaderna från att fungera korrekt eller om den externa granskaren i ett 
tredjeland på ett allvarligt sätt har åsidosatt de relevanta kraven i denna förordning, 
eller om den externa granskaren i ett tredjeland lämnat falsk information eller använt 
andra otillbörliga metoder för att erhålla erkännandet. 

7. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn med informationen, 
formuläret och innehållet i den ansökan som avses i punkt 4. 

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [Publikationsbyrån: För in datumet 24 månader efter dagen för 
ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 
tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 35
Godkännande av tjänster enligt denna förordning som tillhandahålls från ett tredjeland

1. En extern granskare i unionen som är registrerad i enlighet med artikel 15 och upptagen 
i registret i enlighet med artikel 59 får hos Esma ansöka om godkännande av de tjänster 
som externa granskare i tredjeländer fortlöpande tillhandahåller i unionen, förutsatt att 
samtliga följande villkor är uppfyllda:
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(a) Den godkännande externa granskaren har verifierat och kan fortlöpande för 
Esma visa att tillhandahållandet av tjänster enligt denna förordning av den 
godkända externa granskaren i ett tredjeland uppfyller, på obligatorisk eller 
frivillig basis, krav som är minst lika strikta som kraven i denna förordning. 

(b) Den godkännande externa granskaren har nödvändig expertis för att effektivt 
övervaka verksamheten med tillhandahållande av tjänster enligt denna 
förordning av den externa granskaren i ett tredjeland och att hantera åtföljande 
risker. 

(c) Den externa granskaren i ett tredjeland är tillförlitlig av något av följande 
objektiva skäl: 

i. Särdragen hos de underliggande marknaderna eller investeringarna.

ii. Den godkända granskarens närhet till emittenter, investerare eller 
marknader i tredjeländer.

iii. Expertisen hos granskaren i ett tredjeland vad gäller att tillhandahålla 
tjänster som extern granskare eller inom särskilda marknader eller 
investeringar.

2. En extern granskare som ansöker om sådant godkännande som avses i punkt 1 ska 
lämna alla uppgifter som krävs för att Esma ska kunna fastslå att alla villkor som anges 
i den punkten är uppfyllda vid tiden för ansökan. 

3. Esma ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av en sådan ansökan om godkännande 
som avses i punkt 1 bedöma om den är fullständig.

Om ansökan inte är fullständig ska Esma underrätta den sökande om detta och ange en 
tidsfrist inom vilken den sökande ska lämna ytterligare information.

Om ansökan är fullständig ska Esma underrätta den sökande om detta.

Inom 45 arbetsdagar från mottagandet av den fullständiga ansökan ska Esma pröva 
ansökan och fatta ett beslut om att antingen bevilja eller avslå godkännandet. 

Esma ska meddela den sökande det beslut om godkännande som avses i punkt 1. 
Beslutet ska innehålla en motivering och ska få verkan den femte dagen efter att det 
antagits. 

4. Tjänster som tillhandahålls enligt denna förordning av en godkänd extern granskare 
från ett tredjeland ska anses vara tjänster som tillhandahålls av den godkännande 
externa granskaren. Den godkännande externa granskaren får inte använda sig av 
godkännandet i syfte att undvika kraven i denna förordning. 

5. En extern granskare som har godkänt tjänster som tillhandahålls enligt denna 
förordning av en extern granskare i ett tredjeland ska förbli fullt ansvarig för sådana 
tjänster och för efterlevnaden av kraven enligt denna förordning.

6. När Esma har välgrundade skäl att anse att villkoren i punkt 1 i denna artikel inte längre 
är uppfyllda ska den ha befogenhet att begära att den godkännande externa granskaren 
låter godkännandet upphöra.

7. En extern granskare som godkänner tjänster som tillhandahålls enligt denna förordning 
av en extern granskare i ett tredjeland ska offentliggöra de uppgifter som anges i artikel 
13 på sin webbplats.
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8. En extern granskare som godkänner tjänster som tillhandahålls enligt denna förordning 
av en extern granskare i ett tredjeland ska årligen rapportera till Esma om de tjänster 
den har godkänt under de senaste tolv månaderna.
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Avdelning IV 
Tillsyn som utövas av behöriga myndigheter och Esma

Kapitel 1 Behöriga myndigheter

Artikel 36
Tillsyn som utövas av behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter som utses i enlighet med artikel 31 i förordning (EU) 2017/1129 ska 
säkerställa att artiklarna 8–13 i denna förordning tillämpas.

Artikel 37
Behöriga myndigheters befogenheter

1. För att utföra sina uppgifter enligt denna förordning ska behöriga myndigheter i 
enlighet med nationell rätt ha följande tillsyns- och utredningsbefogenheter:

(a) Kräva att emittenter tar med de uppgifter som avses i bilaga I i faktabladet för 
europeiska gröna obligationer.

(b) Kräva att emittenter offentliggör årliga anslagsrapporter eller tar med 
uppgifterna om alla de delar som avses i bilaga II i sina årliga anslagsrapporter. 

(c) Kräva att emittenter offentliggör konsekvensrapporter eller tar med uppgifterna 
om alla de delar som avses i bilaga III i konsekvensrapporten. 

(ca) Kräva att emittenter uppfyller de krav som anges i artikel 7b.2.
(cb) Kräva att emittenter uppfyller de krav som anges i artikel 7c.
(d) Kräva att emittentens företagsledning och revisorer tillhandahåller information 

och handlingar.

(e) Meddela tillfälligt förbud för ett erbjudande av europeiska gröna obligationer 
under högst tio på varandra följande arbetsdagar varje gång det föreligger skälig 
anledning att misstänka att artiklarna 8–13 i denna förordning har överträtts.

(f) Förbjuda annonsering helt eller tillfälligt eller kräva att emittenter av europeiska 
gröna obligationer eller relevanta finansiella mellanhänder upphör med eller 
tillfälligt drar in annonseringen under högst tio på varandra följande arbetsdagar 
varje gång det föreligger skälig anledning att tro att artiklarna 8–13 i denna 
förordning har överträtts.

(fa) Förbjuda ett erbjudande om europeiska gröna obligationer så länge som 
artiklarna 8–13 överträds.

(g) Offentliggöra det faktum att en emittent av europeiska gröna obligationer 
underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt artiklarna 8–13 i denna förordning 
och kräva att emittenten offentliggör denna information på sin webbplats och 
informerar investerarna i den hållbara obligationen om den bristande 
efterlevnaden.
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(ga) Offentliggöra det faktum att en emittent av hållbarhetsrelaterade obligationer 
som marknadsförs i unionen eller obligationer som marknadsförs som 
miljömässigt hållbara i unionen underlåter att uppfylla sina skyldigheter 
enligt artiklarna 7b och 7c och kräva att emittenten offentliggör denna 
information på sin webbplats och informerar obligationens investerare om 
denna underlåtenhet.

(gb) Förbjuda en emittent att emittera europeiska gröna obligationer under en 
tidsperiod på högst ett år vid upprepade tillfälliga förbud för ett erbjudande 
om europeiska gröna obligationer enligt led e eller av annonsering i enlighet 
med led f. 

(h) Utföra inspektioner eller utredningar på plats på andra platser än privatbostäder 
för fysiska personer, och för detta ändamål få tillträde till lokaler för att få 
åtkomst till dokument och andra uppgifter i någon form när det föreligger rimlig 
misstanke om att det finns dokument och andra uppgifter med anknytning till 
föremålet för inspektionen eller utredningen som kan vara relevanta för att 
bevisa en överträdelse av denna förordning.

När så krävs enligt nationell rätt får den behöriga myndigheten begära att behörig 
rättslig myndighet ska besluta om att utnyttja befogenheterna enligt första stycket. 

2. De behöriga myndigheterna ska utöva sina funktioner och befogenheter enligt vad som 
avses i punkt 1 på något av följande sätt:

(a) Direkt.

(b) I samarbete med andra myndigheter.

(c) På eget ansvar genom delegering till sådana myndigheter.

(d) Genom hänvändelse till de behöriga rättsliga myndigheterna.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att lämpliga åtgärder vidtagits så att behöriga 
myndigheter förfogar över de tillsyns- och utredningsbefogenheter och de adekvata 
resurser som behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

4. En person som rapporterar information till den behöriga myndigheten i enlighet med 
denna förordning ska inte anses överträda eventuella restriktioner för offentliggörande 
av information som ålagts genom avtal eller i någon lagbestämmelse eller 
administrativ bestämmelse, och den rapporterande personen ska inte ha någon form av 
ansvar med avseende på denna rapportering.

Artikel 38
Samarbete mellan behöriga myndigheter

1. De behöriga myndigheterna ska samarbeta med varandra vid tillämpningen av denna 
förordning. De ska utbyta information utan onödigt dröjsmål och samarbeta om 
utredningar, tillsyn och kontroll av efterlevnad.

Medlemsstater som har valt att i enlighet med artikel 41.3 fastställa straffrättsliga 
påföljder för överträdelser av denna förordning ska säkerställa att lämpliga åtgärder 
har vidtagits så att de behöriga myndigheterna har alla nödvändiga befogenheter att 
etablera kontakter med rättsliga myndigheter inom sin jurisdiktion för att få särskild 
information om brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden som har inletts på 
grund av eventuella överträdelser av denna förordning och vidarebefordra samma 
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information till andra behöriga myndigheter så att de kan uppfylla sin skyldighet att 
samarbeta med varandra vid tillämpningen av denna förordning.

2. En behörig myndighet får vägra att tillmötesgå en begäran om information eller en 
begäran om samarbete i samband med en utredning endast under någon av följande 
exceptionella omständigheter:

(a) Om tillmötesgående av begäran sannolikt kan inverka negativt på dess egna 
utredningar, tillsynskontroller eller en brottsutredning.

(b) Om rättsliga förfaranden redan har inletts beträffande samma handlingar och mot 
samma personer inför den berörda medlemsstatens myndigheter.

(c) Om ett slutligt rättsligt avgörande redan har meddelats mot samma personer för 
samma handlingar i den berörda medlemsstaten.

3. Den behöriga myndigheten får begära bistånd från den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat i fråga om inspektioner eller utredningar på plats.

Om en behörig myndighet tar emot en begäran från en behörig myndighet i en annan 
medlemsstat om att genomföra en inspektion eller utredning på plats får den 
förstnämnda myndigheten göra något av följande:

(a) Själv genomföra inspektionen eller utredningen på plats.

(b) Tillåta att den behöriga myndighet som inkom med begäran deltar i en inspektion 
eller utredning på plats.

(c) Tillåta att den behöriga myndighet som inkom med begäran själv genomför 
inspektionen eller utredningen på plats.

(d) Utse revisorer eller andra sakkunniga för att utföra inspektionen eller 
utredningen på plats.

(e) Samarbeta med övriga behöriga myndigheter vid utförandet av vissa 
tillsynsuppgifter.

4. De behöriga myndigheterna får till Esma hänskjuta situationer där en begäran om 
samarbete, i synnerhet för utbyte av information, har avslagits eller inte lett till åtgärder 
inom rimlig tid. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i EUF-fördraget får 
Esma i de fall som avses i första meningen i denna punkt agera i enlighet med de 
befogenheter som myndigheten tilldelats genom artikel 19 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

5. Esma har befogenhet att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ange 
vilken information som ska utbytas mellan de behöriga myndigheterna i enlighet med 
punkt 1.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses 
i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

6. Esma får utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa 
standardformulär, mallar och förfaranden för samarbete och utbyte av information 
mellan behöriga myndigheter.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som 
avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010. 
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Artikel 39
Tystnadsplikt

1. All information som utbyts mellan behöriga myndigheter enligt denna förordning och 
som avser affärs- eller driftsförhållanden och andra ekonomiska eller personliga 
förhållanden ska anses vara konfidentiell och omfattas av tystnadsplikt, utom då den 
behöriga myndigheten när informationen lämnas anger att informationen får lämnas ut 
eller då sådant utlämnande krävs för rättsliga förfaranden.

2. Tystnadsplikt ska gälla för alla personer som arbetar eller har arbetat för den behöriga 
myndigheten eller för någon tredje part till vilken den behöriga myndigheten har 
delegerat sina befogenheter. Information som omfattas av tystnadsplikt får lämnas ut 
till en annan person eller myndighet endast när detta föreskrivs i unionsrätten eller 
nationell rätt.

Artikel 40
Förebyggande åtgärder

1. En behörig myndighet i värdmedlemsstaten som har tydliga och påvisbara grunder för 
att anta att emittenter av europeiska gröna obligationer har begått oriktigheter eller att 
de har överträtt sina skyldigheter enligt denna förordning ska meddela dessa 
undersökningsresultat till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och till 
Esma.

2. Om en emittent av europeiska gröna obligationer fortsätter att överträda denna 
förordning trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten, ska den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, efter att ha 
informerat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och Esma, vidta alla 
lämpliga åtgärder för att skydda investerarna och utan onödigt dröjsmål underrätta 
kommissionen och Esma om detta.

3. En behörig myndighet som har en avvikande åsikt om någon av de åtgärder som 
vidtagits av en annan behörig myndighet i enlighet med punkt 2 får hänskjuta ärendet 
till Esma. Esma får agera i enlighet med de befogenheter som myndigheten tilldelats 
genom artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 41
Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med nationell rätt ge behöriga myndigheter befogenhet 
att påföra lämpliga administrativa sanktioner och vidta andra lämpliga administrativa 
åtgärder, vilka ska vara effektiva, proportionella och avskräckande, utan att det 
påverkar de behöriga myndigheternas tillsyns- och utredningsbefogenheter enligt 
artikel 37 och medlemsstaternas rätt att besluta om och tillgripa straffrättsliga 
påföljder. Dessa administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder ska 
tillämpas på följande:

(a) Överträdelser av artiklarna 8–13.

(aa) Överträdelser av artikel 7b eller 7c.
(b) Underlåtenhet att samarbeta eller uppfylla sina skyldigheter i samband med en 

utredning, inspektion eller begäran som omfattas av artikel 37.
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Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa några bestämmelser om administrativa 
sanktioner som avses i första stycket om de överträdelser som avses i led a, led aa eller 
led b i det stycket redan är föremål för straffrättsliga påföljder enligt deras nationella 
rätt senast den [datum då denna förordning börjar tillämpas]. Om medlemsstaterna så 
beslutar ska de underrätta kommissionen och Esma på ett detaljerat sätt om de 
relevanta delarna av sin straffrätt.

Senast den [datum då denna förordning börjar tillämpas] ska medlemsstaterna i detalj 
anmäla de regler som avses i första och andra stycket till kommissionen och Esma. De 
ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och Esma om eventuella senare ändringar 
av reglerna.

2. Medlemsstaterna ska i enlighet med nationell rätt säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har befogenhet att vidta följande administrativa sanktioner och andra 
administrativa åtgärder i fråga om de överträdelser som anges i punkt 1 a och punkt 
1 aa:

(a) Ett offentligt utlåtande med uppgift om den ansvariga fysiska personen eller 
enheten och om överträdelsens karaktär i enlighet med artikel 37.1 g.

(b) Ett föreläggande enligt vilket det krävs att den ansvariga fysiska personen eller 
enheten upphör med det agerande som utgör överträdelsen.

(ba) Ett föreläggande om förbud för den ansvariga fysiska personen eller enheten  
att emittera europeiska gröna obligationer under en tidsperiod på högst ett år.

(c) Maximala administrativa sanktionsavgifter på minst två gånger beloppet av de 
vinster som erhållits eller de förluster som undvikits genom överträdelsen, om 
dessa belopp kan fastställas.

(d) I fråga om en juridisk person, maximala administrativa sanktionsavgifter på 
minst [500 000] euro eller, i medlemsstater vars valuta inte är euro, motsvarande 
värde i nationell valuta den [ange datum för ikraftträdande], eller 0,5 % av den 
juridiska personens totala årsomsättning enligt den senaste tillgängliga 
redovisning som har godkänts av ledningsorganet.

(e) Om det rör sig om en fysisk person, maximala administrativa sanktionsavgifter 
på minst [50 000] euro eller, i medlemsstater som inte har euron som valuta, 
motsvarande värde i nationell valuta den [ange datum för denna förordnings 
ikraftträdande].

För tillämpningen av led d ska, om den juridiska personen är ett moderbolag eller 
dotterbolag till ett moderbolag som är skyldigt att upprätta en koncernredovisning i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU22, den relevanta 
totala årsomsättningen vara den totala årsomsättningen eller motsvarande typ av 
inkomst enligt relevant unionsrätt på redovisningsområdet i den senast tillgängliga 
koncernredovisning som godkänts av ledningsorganet för det yttersta moderbolaget.

3. Medlemsstaterna får föreskriva ytterligare sanktioner eller åtgärder och högre 
administrativa sanktionsavgifter än vad som föreskrivs i denna förordning.

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, 
koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).
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Artikel 42
Utövande av tillsynsbefogenheter och befogenheter att påföra sanktioner

1. De behöriga myndigheterna ska, när de fastställer typ av och storlek på administrativa 
sanktioner och andra administrativa åtgärder, beakta alla relevanta omständigheter 
inklusive följande, där så är lämpligt:

(a) Överträdelsens allvarlighetsgrad och varaktighet.

(b) Graden av ansvar hos den person som är ansvarig för överträdelsen.

(c) Finansiell styrka hos den person som är ansvarig för överträdelsen som den 
indikeras genom den ansvariga juridiska personens totala omsättning eller den 
ansvariga fysiska personens årsinkomst och nettotillgångar.

(d) Överträdelsens inverkan på icke-professionella investerares intressen.

(e) Storleken på de vinster som har gjorts eller de förluster som undvikits av den 
person som är ansvarig för överträdelsen eller förluster för tredje part till följd 
av överträdelsen, i den mån dessa kan fastställas.

(f) Graden av samarbete med den behöriga myndigheten hos den person som är 
ansvarig för överträdelsen, utan att det påverkar behovet av att säkerställa 
återförande av de vinster som personen har erhållit eller de förluster som denne 
undvikit.

(g) Tidigare överträdelser av den person som gjort sig skyldig till överträdelsen.

(h) Åtgärder som den person som är ansvarig för överträdelsen har vidtagit efter 
överträdelsen för att förhindra att den upprepas.

2. När de behöriga myndigheterna utövar sina befogenheter att påföra administrativa 
sanktioner och vidta andra administrativa åtgärder enligt artikel 41 ska de bedriva ett 
nära samarbete för att säkerställa att utövandet av deras tillsyns- och 
utredningsbefogenheter och de administrativa sanktioner och andra administrativa 
åtgärder som de påför är effektiva och lämpliga enligt denna förordning. De ska 
samordna sina åtgärder för att undvika eventuellt dubbelarbete och överlappningar när 
de utövar sina tillsyns- och utredningsbefogenheter och när de påför administrativa 
sanktioner och andra administrativa åtgärder i gränsöverskridande fall.

Artikel 43
Rätt till överklagande

Medlemsstaterna ska säkerställa att beslut som fattas i enlighet med denna förordning är 
vederbörligen motiverade och omfattas av rätten att överklaga inför domstol.

Artikel 44
Offentliggörande av beslut

1. Den behöriga myndigheten ska på sin officiella webbplats offentliggöra beslut om 
administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder till följd av en 
överträdelse av denna förordning omedelbart efter det att den person som är föremål 
för beslutet har underrättats om det beslutet. Offentliggörandet ska innehålla 
information om överträdelsens typ och art och om identiteten på de personer som är 
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ansvariga. Den skyldigheten ska inte gälla beslut om åläggande av åtgärder av 
utredningskaraktär.

2. Om den behöriga myndigheten anser att ett offentliggörande av de juridiska 
personernas identitet eller av de fysiska personernas identitet eller personuppgifter är 
oproportionellt mot bakgrund av en bedömning av proportionaliteten i 
offentliggörandet av sådana uppgifter i det enskilda fallet, eller om offentliggörandet 
skulle äventyra finansmarknadernas stabilitet eller en pågående utredning, ska 
medlemsstaterna säkerställa att de behöriga myndigheterna gör något av följande:

(a) Skjuter upp offentliggörandet av beslutet om sanktionen eller åtgärden tills det 
inte längre finns någon anledning att inte offentliggöra det.

(b) Offentliggör beslutet om sanktionen eller åtgärden på anonym grund på ett sätt 
som överensstämmer med nationell rätt, om ett sådant anonymt offentliggörande 
säkerställer ett effektivt skydd av personuppgifterna i fråga.

(c) Inte offentliggör beslutet om sanktionen eller åtgärden om de alternativ som 
anges i leden a och b inte anses vara tillräckliga för att säkerställa

(i) att finansmarknadernas stabilitet inte äventyras,

(ii) att offentliggörandet av dessa beslut är proportionerligt när det gäller 
åtgärder som bedöms vara av mindre vikt.

Vid ett beslut om att offentliggöra en sanktion eller åtgärd på anonym grund som avses 
i led b i första stycket får offentliggörandet av de relevanta uppgifterna skjutas upp 
under en rimlig period, om det antas att anledningen till det anonyma offentliggörandet 
kommer att upphöra att gälla inom denna period.

3. Vid överklagande av beslutet om att påföra en sanktion eller åtgärd inför relevanta 
rättsliga eller andra myndigheter, ska de behöriga myndigheterna på sin officiella 
webbplats omedelbart även offentliggöra information om detta och all senare 
information om resultatet av ett sådant överklagande. Dessutom ska alla beslut om 
ogiltigförklarande av ett tidigare beslut om påförande av en sanktion eller åtgärd 
offentliggöras.

4. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att allt som offentliggörs i enlighet med 
denna artikel ska finnas kvar på deras officiella webbplats under minst fem år efter 
offentliggörandet. Personuppgifter i offentliggörandet ska begränsas till vad som är 
nödvändigt för det specifika fallet och endast finnas på den behöriga myndighetens 
officiella webbplats under den tidsperiod som är nödvändig enligt tillämpliga regler 
om uppgiftsskydd.

Artikel 45
Rapportering av sanktioner till Esma

1. Den behöriga myndigheten ska årligen till Esma lämna sammanställda uppgifter om 
alla administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som påförts i enlighet 
med artikel 41. Esma ska offentliggöra dessa uppgifter i en årsrapport.

Om medlemsstaterna i enlighet med artikel 41.3 har valt att fastställa straffrättsliga 
påföljder för överträdelser av bestämmelser som avses i den punkten, ska deras 
behöriga myndigheter årligen tillhandahålla Esma anonymiserade uppgifter i 
aggregerad form om alla inledda brottsutredningar och alla ålagda straffrättsliga 
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påföljder. Esma ska i en årsrapport offentliggöra uppgifter om ålagda straffrättsliga 
påföljder.

2. En behörig myndighet som har offentliggjort administrativa sanktioner, andra 
administrativa åtgärder eller straffrättsliga påföljder ska samtidigt underrätta Esma om 
dessa sanktioner eller åtgärder.

3. Behöriga myndigheter ska informera Esma om alla administrativa sanktioner eller 
andra administrativa åtgärder som påförts men som inte offentliggjorts i enlighet med 
artikel 44.2 första stycket led c, inbegripet överklaganden av dessa och utgången av de 
överklagandena. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna 
delges information och den slutliga domen vid ålagda straffrättsliga påföljder och att 
de lämnar dessa till Esma. Esma ska upprätthålla en central databas över sanktioner 
som rapporterats till Esma med informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna 
som enda syfte. Den databasen ska endast vara tillgänglig för behöriga myndigheter 
och ska uppdateras på grundval av uppgifter som lämnas av de behöriga 
myndigheterna.

Kapitel 2 
Esma

Artikel 46
Utövande av de befogenheter som avses i artiklarna 47, 48 och 49 

De befogenheter som genom artiklarna 47, 48 och 49 tilldelas Esma, någon av dess 
tjänstemän eller en annan av Esma bemyndigad person får inte användas för att kräva att 
konfidentiella uppgifter eller handlingar lämnas ut.

Artikel 47
Begäran om information

1. Esma får genom en enkel begäran eller genom ett beslut kräva att följande personer 
lämnar alla uppgifter för att Esma ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna 
förordning:

(a) Anställda och alla personer som bedriver verksamhet som externa granskare. 

(b) Medlemmar i den externa granskarens företagsledning eller styrelse.

(c) Medlemmar i den externa granskarens företagsledning.

(d) Alla personer som direkt medverkar i den externa granskarens 
bedömningsverksamhet.

(e) Rättsliga företrädare för och anställda hos enheter till vilka externa granskare har 
utkontrakterat vissa funktioner i enlighet med artikel 25.

(f) Personer som på annat sätt har en nära och väsentlig anknytning till 
förvaltningen av den externa granskaren, inbegripet aktieägare och andra 
företag som ingår i den externa granskarens företagskoncern.

(g) Personer som agerar som, eller utger sig för att vara, externa granskare utan att 
vara registrerade som sådana samt alla personer som genomför någon av de 
funktioner som avses i leden a–f åt en sådan person.
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2. När Esma skickar en enkel begäran om information enligt punkt 1 ska den

(a) hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,

(b) ange syftet med begäran,

(c) specificera vilka uppgifter som begärs,

(d) ange en tidsfrist inom vilken uppgifterna ska lämnas,

(e) underrätta den person av vilken uppgifterna begärs om att denne inte är skyldig 
att lämna informationen men att den information som lämnas vid ett frivilligt 
svar på begäran inte får vara oriktig eller vilseledande,

(f) ange de potentiella böter som föreskrivs i artikel 52 om svaren på frågorna är 
oriktiga eller vilseledande.

3. När Esma genom ett beslut begär information enligt punkt 1 ska den

(a) hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,

(b) ange syftet med begäran,

(c) specificera vilka uppgifter som begärs,

(d) ange en tidsfrist inom vilken uppgifterna ska lämnas,

(e) ange de viten som föreskrivs i artikel 53 om den begärda informationen är 
ofullständig,

(f) ange de böter som föreskrivs i artikel 52 om svaren på frågorna är oriktiga eller 
vilseledande, 

(g) informera om rätten att överklaga beslutet inför överklagandenämnden i enlighet 
med artiklarna 58 och 59 i förordning (EU) nr 1095/2010 och att få beslutet 
prövat av Europeiska unionens domstol i enlighet med artiklarna 60 och 61 i den 
förordningen.

4. De personer som avses i punkt 1 eller deras företrädare och, för juridiska personer eller 
föreningar som inte är juridiska personer, de personer som är bemyndigade att 
företräda dem enligt lag eller stadgar, ska lämna de begärda uppgifterna. I behörig 
ordning befullmäktigade advokater får lämna de begärda uppgifterna på sina 
huvudmäns vägnar. Huvudmännen förblir ansvariga fullt ut om de lämnade 
uppgifterna är ofullständiga, oriktiga eller vilseledande.

5. Esma ska utan dröjsmål översända en kopia av den enkla begäran eller av sitt beslut 
till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de personer som avses i punkt 1 
och som berörs av begäran om uppgifter har hemvist eller är etablerade.

Artikel 48
Allmänna utredningar

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra alla 
nödvändiga utredningar av personer som avses i artikel 47.1. I detta syfte ska 
tjänstemän och andra personer som bemyndigats av Esma ha befogenhet att

(a) granska alla handlingar, uppgifter, rutiner och allt annat material av relevans för 
utförandet av dess uppgifter oberoende av i vilken form de föreligger,
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(b) ta eller erhålla bestyrkta kopior av eller utdrag ur sådana handlingar, uppgifter, 
rutiner och sådant annat material,

(c) kalla till sig personer som avses i artikel 47.1 eller deras företrädare eller 
personal och be dem om muntliga eller skriftliga förklaringar angående 
sakförhållanden eller dokument som rör föremålet för och syftet med kontrollen 
samt nedteckna svaren,

(d) höra varje annan fysisk eller juridisk person som går med på att höras i syfte att 
samla in information om föremålet för utredningen,

(e) begära in uppgifter om tele- och datatrafik. 

2. Esmas tjänstemän och andra personer som av Esma har bemyndigats att genomföra 
sådana utredningar som avses i punkt 1 ska utöva sina befogenheter mot uppvisande 
av ett skriftligt tillstånd där utredningens föremål och syfte anges. I tillståndet ska även 
anges de viten som föreskrivs i artikel 53, när handlingar, uppgifter, förfaranden och 
annat material inte tillhandahålls eller tillhandahålls i ofullständig form eller svaren på 
de frågor som ställs till de personer som avses i artikel 47.1 inte lämnas eller är 
ofullständiga, samt de böter som föreskrivs i artikel 52, om svaren på de frågor som 
ställs till personer som avses i artikel 47.1 är oriktiga eller vilseledande.

3. De personer som avses i artikel 47.1 ska underkasta sig utredningar som inletts genom 
beslut av Esma. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med utredningen, de viten 
som föreskrivs i artikel 53, de rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) 
nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat av Europeiska unionens domstol.

4. Esma ska i god tid före en utredning underrätta den behöriga tillsynsmyndighet som 
avses i artikel 36 i den medlemsstat där utredningen ska genomföras om utredningen 
och namnge de bemyndigade personerna. Tjänstemän vid den berörda behöriga 
myndigheten ska, på Esmas begäran, bistå de bemyndigade personerna vid 
utredningen. Tjänstemän vid den berörda behöriga myndigheten får också på begäran 
närvara vid utredningarna.

5. Om den begäran om uppgifter om tele- eller datatrafik som avses i punkt 1 e i enlighet 
med nationella regler kräver att en behörig myndighet ansöker om tillstånd från en 
rättslig myndighet, ska Esma också ansöka om sådant tillstånd. Esma får också ansöka 
om ett sådant tillstånd i förebyggande syfte.

6. Vid ansökan om tillstånd enligt punkt 5 ska den nationella rättsliga myndigheten 
kontrollera Esmas besluts äkthet och att de planerade tvångsåtgärderna varken är 
godtyckliga eller alltför långtgående i förhållande till föremålet för utredningarna. Vid 
kontrollen av huruvida tvångsåtgärderna är proportionella får den nationella rättsliga 
myndigheten be Esma om närmare förklaringar framför allt om de grunder på vilka 
Esma misstänker att denna förordning har överträtts samt hur allvarlig den misstänkta 
överträdelsen är och på vilket sätt den person som är föremål för tvångsåtgärderna är 
inblandad. Den nationella rättsliga myndigheten får dock inte ompröva behovet av 
utredningen eller begära att få tillgång till uppgifterna i Esmas ärendehandlingar. 
Enbart domstolen får pröva lagenligheten av Esmas beslut, i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 61 i förordning (EU) nr 1095/2010.
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Artikel 49
Kontroller på plats

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra alla 
nödvändiga kontroller på plats i företagslokaler, på mark eller i egendom som tillhör 
de juridiska personer som avses i artikel 47.1. Om det krävs för kontrollernas korrekta 
genomförande och effektivitet får Esma genomföra kontrollen på plats utan 
förhandsanmälan.

2. Esmas tjänstemän och andra personer som av Esma har bemyndigats att genomföra en 
kontroll på plats ska ha tillträde till alla företagslokaler, all mark och all egendom som 
används av de juridiska personer som är föremål för ett utredningsbeslut som antagits 
av Esma och ska ha alla de befogenheter som föreskrivs i artikel 48.1. De ska även ha 
befogenhet att försegla företagslokaler, egendom och räkenskaper eller 
affärshandlingar så länge och i den omfattning som är nödvändig för kontrollen.

3. Esma ska i tillräckligt god tid anmäla kontrollen till den behöriga tillsynsmyndigheten 
i den medlemsstat där kontrollen ska genomföras. ▐

4. Esmas tjänstemän och andra personer som av Esma har bemyndigats att genomföra en 
kontroll på plats ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt tillstånd, 
som anger kontrollens föremål och syfte liksom de viten som föreskrivs i artikel 53 
om de berörda personerna inte underkastar sig kontrollen. Esma ska i god tid anmäla 
kontrollen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där kontrollen ska 
genomföras.

5. De personer som avses i artikel 47.1 ska underkasta sig kontroller på plats som Esma 
beslutat om. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med kontrollen, fastställa den 
dag då den ska inledas och ange de viten som föreskrivs i artikel 53, de rättsmedel som 
finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat 
av Europeiska unionens domstol. Esma ska fatta sådana beslut efter samråd med den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat där kontrollen ska genomföras.

6. På Esmas begäran ska tjänstemän som är anställda vid den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där kontrollen ska genomföras samt de personer som har bemyndigats 
eller utsetts av denna myndighet aktivt bistå Esmas tjänstemän och de andra personer 
som har bemyndigats av Esma. De ska för detta ändamål ha de befogenheter som anges 
i punkt 2. Tjänstemän vid den behöriga myndigheten får också på begäran närvara vid 
kontrollerna på plats.

7. Esma får också begära att behöriga myndigheter på dess vägnar utför särskilda 
utredningsuppgifter och kontroller på plats som föreskrivs i denna artikel och artikel 
48.1. För detta syfte ska behöriga myndigheter ha samma befogenheter som Esma och 
som föreskrivs i denna artikel och artikel 48.1.

8. Om Esmas tjänstemän och andra medföljande personer som Esma bemyndigat finner 
att en person motsätter sig en kontroll som har beslutats enligt denna artikel, ska den 
behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten lämna dem nödvändigt bistånd 
och, vid behov, begära bistånd av polis eller annan motsvarande verkställande 
myndighet för att de ska kunna genomföra sin kontroll på plats.

9. Om den kontroll på plats som föreskrivs i punkt 1 eller det bistånd som föreskrivs i 
punkt 8 enligt tillämpliga nationella regler kräver tillstånd av en rättslig myndighet ska 
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Esma också ansöka om sådant tillstånd. Esma får också ansöka om ett sådant tillstånd 
i förebyggande syfte.

10. Vid ansökan om tillstånd enligt punkt 9 ska den nationella rättsliga myndigheten 
kontrollera Esmas besluts äkthet och att de planerade tvångsåtgärderna varken är 
godtyckliga eller alltför långtgående i förhållande till föremålet för kontrollen. Vid 
kontrollen av huruvida tvångsåtgärderna är proportionella får den nationella rättsliga 
myndigheten be Esma om närmare förklaringar. En sådan begäran om närmare 
förklaringar kan i synnerhet gälla Esmas skäl att misstänka att denna förordning har 
överträtts samt hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är och på vilket sätt den 
person som är föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. Den nationella rättsliga 
myndigheten får dock inte ompröva behovet av utredningen eller begära att få tillgång 
till uppgifterna i Esmas ärendehandlingar. Enbart domstolen får pröva lagenligheten 
av Esmas beslut, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 61 i förordning 
(EU) nr 1095/2010.

Artikel 50
Informationsutbyte

1. Behöriga myndigheter som avses i artikel 36 och Esma ▐  ska utan onödigt dröjsmål 
förse varandra med den information som krävs för att de ska kunna fullgöra sina 
uppgifter.

2. Behöriga myndigheter som avses i artikel 36, Esma ▐  och andra organ eller fysiska 
eller juridiska personer som mottar konfidentiell information vid utförandet av sina 
uppgifter enligt denna förordning får använda den enbart för utförandet av sina 
uppgifter.

Artikel 51
Esmas tillsynsåtgärder

1. Om Esma i enlighet med artikel 55.8 finner att en person har begått någon av de 
överträdelser som förtecknas i artikel 52.2, ska den vidta en eller flera av följande 
åtgärder:

(a) Återkalla registreringen av en extern granskare. 

(b) Återkalla erkännandet av en extern granskare i ett tredjeland.

(c) Tillfälligt förbjuda den externa granskaren att bedriva verksamhet enligt denna 
förordning i unionen, tills överträdelsen har upphört.

(d) Anta ett beslut som förpliktigar personen att upphöra med överträdelsen.

(e) Anta ett beslut om att ålägga böter enligt artikel 52.

(f) Anta ett beslut om att ålägga viten enligt artikel 53.

(g) Utfärda offentliga underrättelser.

2. Esma ska återkalla en extern granskares registrering eller erkännande i följande fall:

(a) Den externa granskaren har uttryckligen avsagt sig registreringen eller 
erkännandet eller har inte utnyttjat registreringen eller erkännandet inom 36 
månader från det att registreringen eller erkännandet beviljades.
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(b) Den externa granskaren har erhållit registreringen eller erkännandet genom att 
lämna falsk information eller använda andra otillbörliga metoder. 

(c) Den externa granskaren uppfyller inte längre de villkor som låg till grund för 
registreringen eller erkännandet.

Om Esma återkallar den externa granskarens registrering eller erkännande ska 
myndigheten lämna en fullständig motivering till detta. Återkallelsen ska ha 
omedelbar verkan. 

3. När Esma fattar beslut enligt punkt 1 ska den beakta överträdelsens natur och allvar 
med hänsyn till följande kriterier:

(a) Överträdelsens varaktighet och frekvens.

(b) Huruvida överträdelsen har lett till, underlättat eller på annat sätt avser 
ekonomisk brottslighet.

(c) Huruvida överträdelsen har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet.

(d) Graden av ansvar hos den person som är ansvarig för överträdelsen.

(e) Finansiell styrka hos den person som är ansvarig för överträdelsen som den 
indikeras genom den ansvariga juridiska personens totala omsättning eller den 
ansvariga fysiska personens årsinkomst och nettotillgångar.

(f) Överträdelsens inverkan på icke-professionella investerares intressen.

(g) Storleken på de vinster som har gjorts eller de förluster som undvikits av den 
person som är ansvarig för överträdelsen eller förluster för tredje part till följd 
av överträdelsen, i den mån dessa kan fastställas.

(h) I vilken mån den person som är ansvarig för överträdelsen samarbetar med Esma, 
utan att det påverkar behovet av att säkerställa återförande av de vinster som 
personen har erhållit eller de förluster som denne undvikit.

(i) Tidigare överträdelser av den person som gjort sig skyldig till överträdelsen.

(j) Åtgärder som den person som är ansvarig för överträdelsen har vidtagit efter 
överträdelsen för att förhindra att den upprepas. 

4. Esma ska utan onödigt dröjsmål underrätta den person som är ansvarig för 
överträdelsen om varje åtgärd som vidtagits enligt punkt 1 och meddela detta till 
medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen. Esma ska offentliggöra 
varje sådan åtgärd på sin webbplats inom tio arbetsdagar från dagen för antagandet.

Det offentliggörande som avses i första stycket ska omfatta följande:

(a) Ett uttalande som bekräftar att den person som är ansvarig för överträdelsen har 
rätt att överklaga beslutet.

(b) I tillämpliga fall, ett uttalande som bekräftar att ett överklagande har gjorts och 
som klargör att ett sådant överklagande inte har suspensiv verkan.

(c) Ett uttalande som bekräftar att Esmas överklagandenämnd har möjlighet att 
tillfälligt upphäva tillämpningen av det överklagade beslutet i enlighet med 
artikel 60.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.
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Artikel 52
Böter

1. Om Esma i enlighet med artikel 55.8 finner att en extern granskare och personer som 
avses i artikel 47.1 uppsåtligen eller av oaktsamhet har begått en eller flera av de 
överträdelser som förtecknas i punkt 2 ska Esma anta ett beslut om föreläggande av 
böter i enlighet med punkt 3 i den här artikeln.

En överträdelse ska anses ha begåtts uppsåtligen om Esma upptäcker objektiva 
omständigheter som visar att en person har handlat med avsikt att begå överträdelsen.

2. De överträdelser som avses i punkt 1 är följande:

(a) Underlåtenhet att följa artiklarna 18–30.

(b) Inlämning av falsk information vid ansökan om registrering som extern 
granskare eller användning av andra otillbörliga metoder för att erhålla en sådan 
registrering.

(c) Underlåtenhet att lämna ut uppgifter som svar på ett beslut om lämnande av 
uppgifter enligt artikel 47 eller lämnande av oriktiga eller vilseledande uppgifter 
som svar på en begäran om uppgifter eller ett beslut.

(d) Förhindrande av eller underlåtenhet att följa en utredning i enlighet med artikel 
48.1 a, b, c eller e.

(e) Överträdelse av artikel 49 genom att inte lämna förklaringar angående 
sakförhållanden eller dokument som rör föremålet för och syftet med kontrollen 
eller genom att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter.

(f) Inledande av verksamhet som extern granskare eller uppträdande som extern 
granskare utan att vara registrerad som extern granskare.

3. Beloppet för böter enligt punkt 1 ska uppgå till minst 20 000 euro. Beloppet får som 
högst fastställas till 200 000 EUR.

När bötesbeloppet fastställs i enlighet med punkt 1 ska Esma ta hänsyn till de kriterier 
som anges i artikel 51.3. 

4. Om en person direkt eller indirekt har dragit ekonomiska fördelar av överträdelsen ska 
bötesbeloppet minst motsvara dessa ekonomiska fördelar.

5. Om en handling eller underlåtenhet utgör en kombination av flera överträdelser ska 
endast överträdelsen med det högre bötesbeloppet tillämpas.

Artikel 53
Viten

1. Esma ska fatta beslut om att vite ska åläggas för att tvinga

(a) en person att upphöra med en överträdelse, i enlighet med ett beslut som fattats 
enligt artikel 52.1 c, 

(b) en person som avses i artikel 47.1

(i) att lämna fullständiga uppgifter som har begärts genom ett beslut enligt 
artikel 47,



PE700.638v02-00 64/149 RR\1256525SV.docx

SV

(ii) att underkasta sig en utredning och särskilt tillhandahålla fullständiga 
handlingar, uppgifter, förfaranden och annat nödvändigt material samt 
komplettera och korrigera annan information som tillhandahållits i 
samband med en utredning som inletts genom beslut enligt artikel 48, 

(iii) att underkasta sig en kontroll på plats som har beslutats enligt artikel 49.

2. Vite ska betalas per förseningsdag.

3. Vitesbeloppet ska uppgå till 3 % av den genomsnittliga dagliga omsättningen under 
det föregående verksamhetsåret eller, när det gäller fysiska personer, 2 % av den 
genomsnittliga dagsinkomsten under det föregående kalenderåret. Vitesbeloppet ska 
beräknas från det datum som anges i beslutet om föreläggande av vitet.

4. Vite ska föreläggas för maximalt sex månader från och med det att Esma meddelar sitt 
beslut. Efter utgången av denna period ska Esma se över åtgärden.

Artikel 54
Offentliggörande, art, verkställighet och föreläggande av böter och viten

1. Esma ska offentliggöra alla böter och viten som förelagts enligt artiklarna 52 och 53, 
utom i de fall då offentliggörandet skulle skapa allvarlig oro på de finansiella 
marknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionerligt stor skada. Sådana 
offentliggöranden får inte innehålla personuppgifter i den mening som avses i 
förordning (EG) nr 45/2001.

2. Böter och viten som har förelagts i enlighet med artiklarna 52 och 53 ska vara av 
administrativ karaktär

3. Om Esma beslutar att inte förelägga böter eller viten ska den informera 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen och den berörda medlemsstatens behöriga 
myndigheter om detta och motivera sitt beslut.

4. Böter och viten som har förelagts i enlighet med artiklarna 52 och 53 ska vara 
verkställbara.

Vid verkställighet av böter eller viten ska Esma följa de civilprocessrättsliga regler 
som gäller i den medlemsstat eller det tredjeland inom vars territorium den sker. 

5. De belopp som åläggs i form av böter och viten ska tillfalla unionens allmänna budget.

Artikel 55
Förfaranderegler för genomförande av tillsynsåtgärder och åläggande av böter

1. Om Esma vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det 
finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga sakförhållanden som kan utgöra 
en eller flera av de överträdelser som förtecknas i artikel 52.2, ska Esma utse en 
oberoende utredare inom Esma för att utreda saken. Utredaren får inte vara eller ha 
varit involverad i direkt eller indirekt tillsyn eller registrering av den berörda externa 
granskaren och ska utföra sina uppgifter oberoende av Esmas tillsynsstyrelse.

2. Utredaren ska utreda de påstådda överträdelserna och därvid ta hänsyn till eventuella 
kommentarer som lämnas av de personer som är föremål för utredning samt lämna in 
fullständiga ärendehandlingar med sina utredningsresultat till Esmas tillsynsstyrelse.
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3. För att utföra sina uppgifter får utredaren utöva befogenheten att begära uppgifter 
enligt artikel 47 och att genomföra utredningar och kontroller på plats enligt artiklarna 
48 och 49. När utredaren utövar dessa befogenheter ska denne rätta sig efter artikel 46.

4. När utredaren utför sina uppgifter ska denne ha tillgång till alla handlingar och all 
information som samlats in av Esma i dess tillsynsverksamhet.

5. När utredningen är avslutad ska utredaren, innan ärendehandlingarna med 
utredningsresultaten lämnas till Esmas tillsynsstyrelse, ge de personer som är föremål 
för utredning möjlighet att höras i de frågor som utreds. Utredaren ska grunda sina 
utredningsresultat uteslutande på sakförhållanden som de personer som är föremål för 
utredning har fått möjlighet att yttra sig över.

6. Rätten till försvar för de berörda personerna ska iakttas fullt ut under utredningar enligt 
denna artikel.

7. När utredaren lämnar ärendehandlingarna med utredningsresultaten till Esmas 
tillsynsstyrelse ska denne underrätta de personer som är föremål för utredningen. De 
personer som är föremål för utredning ska ha rätt att få tillgång till ärendehandlingarna, 
med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter 
skyddas. Rätten att få tillgång till ärendehandlingarna ska inte omfatta konfidentiella 
uppgifter som berör tredje parters intressen.

8. På grundval av ärendehandlingarna med utredarens resultat och efter att ha hört de 
berörda personerna i enlighet med artikel 56 om de begär det, ska Esma besluta om en 
eller flera av de överträdelser som anges i artikel 52.2 har begåtts av de personer som 
är föremål för utredning och i sådana fall vidta en åtgärd enligt artikel 51 och förelägga 
böter enligt artikel 52.

9. Utredaren ska inte delta i Esmas tillsynsstyrelses överläggningar eller på något annat 
sätt ingripa i tillsynsstyrelsens beslutsprocess.

10. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 60 med avseende på 
[Publikationsbyrån: för in datumet 12 månader efter datumet för ikraftträdande] om 
närmare förfaranderegler för utövande av befogenheten att ålägga böter eller viten, 
inbegripet bestämmelser om rätten till försvar, tidsfrister och indrivande av böter eller 
viten, samt närmare bestämmelser om preskriptionstider när det gäller åläggande och 
verkställighet av böter och viten.

11. Esma ska överlämna ärenden till de relevanta nationella myndigheterna för lagföring 
om den vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det 
finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga sakförhållanden som utgör brott. 
Esma ska inte ålägga böter eller viten i de fall där ett tidigare frikännande eller en 
tidigare fällande dom som bygger på identiska eller väsentligen samma 
sakförhållanden har vunnit laga kraft som ett resultat av straffrättsliga förfaranden 
enligt nationell lagstiftning.

Artikel 56
Hörande av personer som är föremål för förfarandena

1. Innan Esma fattar beslut enligt artiklarna 51–53 ska de personer som är föremål för 
förfarandena ges möjlighet att höras om Esmas utredningsresultat. Esma ska grunda 
sina beslut endast på utredningsresultat som de personer som är föremål för 
förfarandena har getts möjlighet att yttra sig över.
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2. Det första stycket ska inte tillämpas om skyndsamma åtgärder enligt artikel 51 krävs 
för att förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig och omedelbar skada. Esma 
får i sådana fall anta ett preliminärt beslut och ska ge de berörda personerna möjlighet 
att höras snarast möjligt efter det att den har fattat sitt beslut.

3. Rätten till försvar för personer som är föremål för förfarandena ska iakttas fullt ut 
under förfarandena. De ska ha rätt att få tillgång till Esmas ärendehandlingar, med 
förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter 
skyddas. Tillgången till ärendehandlingarna ska inte omfatta konfidentiella uppgifter 
eller Esmas interna förberedande handlingar.

Artikel 57
Europeiska unionens domstols prövning

Europeiska unionens domstol ska ha obegränsad behörighet att pröva beslut genom vilka 
Esma har förelagt böter eller viten. Den får upphäva, sänka eller höja förelagda böter eller 
viten.

Artikel 58
Registrerings-, erkännande- och tillsynsavgifter

1. Esma ska ta ut avgifter av externa granskare för att täcka kostnaderna för deras 
registrering, erkännande och tillsyn och för varje kostnad som myndigheten kan ådra 
sig när den utför uppgifter enligt denna förordning.

2. Alla avgifter som Esma tar ut av en sökande extern granskare, en registrerad extern 
granskare eller en erkänd extern granskare ska täcka samtliga administrativa kostnader 
som Esma har för sin verksamhet avseende den berörda sökanden eller externa 
granskaren. Avgiften ska stå i proportion till den berörda externa granskarens 
omsättning.

3. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 60 med avseende på 
[Publikationsbyrån: för in datumet 12 månader efter dagen för ikraftträdande] för att 
ange typ av avgifter, i vilka fall avgifter ska betalas, hur stora avgiftsbeloppen ska vara 
och hur de ska betalas.

Artikel 59
Esmas register över externa granskare och externa granskare i tredjeländer

1. Esma ska på sin webbplats föra ett offentligt register över följande:

(a) Alla externa granskare som är registrerade i enlighet med artikel 15.

(b) Externa granskare som omfattas av ett tillfälligt förbud mot att bedriva sin 
verksamhet i enlighet med artikel 51. 

(c) Externa granskare vars registrering har återkallats i enlighet med artikel 51.

(d) Externa granskare i tredjeländer som tillåts tillhandahålla sina tjänster i unionen 
i enlighet med artikel 31. 

(e) Externa granskare i tredjeländer som har erkänts i enlighet med artikel 34.

(f) Externa granskare som är registrerade i enlighet med artikel 15 och som 
godkänner externa granskare i tredjeländer i enlighet med artikel 35. 
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(g) Externa granskare i tredjeländer vars registrering har återkallats och som inte 
längre får utöva rättigheterna enligt artikel 31 då kommissionen antagit ett beslut 
om återkallelse med avseende på det berörda tredjelandet i enlighet med artikel 
32.

(h) Externa granskare i tredjeländer vars erkännande har upphävts tillfälligt eller 
återkallats och externa granskare registrerade i enlighet med artikel 15 som inte 
längre godkänner tjänster som tillhandahålls av externa granskare i tredjeländer.

2. Registret ska innehålla externa granskares kontaktuppgifter, deras webbplatser och de 
datum som Esmas beslut avseende dessa externa granskare får verkan. 

3. För granskare i tredjeländer ska registret även innehålla uppgifter om vilka tjänster 
som externa granskare i tredjeländer får tillhandahålla och kontaktuppgifterna för den 
behöriga myndighet som är ansvarig för övervakningen av dem i tredjelandet.
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Avdelning V
Delegerade akter

Artikel 60
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna om förfaranderegler 
för tillsynsåtgärder och föreläggande av böter och om registrerings-, erkännande- och 
tillsynsavgifter, 55.10 och 58.3, ska ges till kommissionen tills vidare från och med 
den [Publikationsbyrån: för in dagen för ikraftträdande].

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna om förfaranderegler för 
tillsynsåtgärder och föreläggande av böter och om registrerings-, erkännande- och 
tillsynsavgifter får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts 
av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna om förfaranderegler för tillsynsåtgärder 
och föreläggande av böter och om registrerings-, erkännande- och tillsynsavgifter ska 
träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar 
mot den delegerade akten inom en period på [tre månader] från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med [tre månader] på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Artikel 61
Kommittéförfarande

Kommissionen ska biträdas av Europeiska värdepapperskommittén som inrättades genom 
kommissionens beslut 2001/528/EG23. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening 
som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201124.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

23 2001/528/EG: Kommissionens beslut av den 6 juni 2001 om inrättande av en europeisk 
värdepapperskommitté.
24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande 
av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.
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Avdelning VI
Slutbestämmelser

Artikel 62
Övergångsbestämmelse

1. Externa granskare som avser tillhandahålla tjänster enligt denna förordning från och 
med dess ikraftträdande till och med den [Publikationsbyrån: för in datumet 30 
månader efter den första dag som denna förordning börjar gälla] får endast 
tillhandahålla sådana tjänster efter att ha meddelat Esma detta och efter att ha 
tillhandahållit de uppgifter som avses i artikel 15.1  

2. Till och med den [Publikationsbyrån: för in datumet 30 månader efter den första dag 
som denna förordning börjar gälla] ska externa granskare som avses i punkt 1 följa 
bestämmelserna i artiklarna 16–30, med undantag för de krav som fastställts i de 
delegerade akter som avses i artikel 16.2, artikel 19.2, artikel 20.3, artikel 21.4, artikel 
22.3, artikel 23.3 och artikel 25.7. 

3. Efter den [Publikationsbyrån: för in datumet 30 månader efter den första dag som 
denna förordning börjar gälla] ska externa granskare som avses i punkt 1 enbart 
tillhandahålla tjänster enligt denna förordning efter att ha registrerats i enlighet med 
artikel 15 samt följa bestämmelserna i artikel 14 och artiklarna 16–30 enligt 
kompletteringarna i de delegerade akter som avses i punkt 2. 

4. Efter den [Publikationsbyrån: för in datumet 30 månader efter den första dag som 
denna förordning börjar gälla] ska Esma undersöka om de externa granskare som 
avses i punkt 1 och om de tjänster som dessa granskare tillhandahållit till och med den 
[Publikationsbyrån: för in datumet 30 månader efter den första dag som denna 
förordning börjar gälla] överensstämmer med villkoren i denna förordning. 

Om Esma anser att de externa granskare eller de tillhandahållna tjänster som avses i 
första stycket inte överensstämmer med villkoren i denna förordning ska Esma vidta 
en eller flera åtgärder i enlighet med artikel 52.

4a. Miljömässigt hållbara obligationer och hållbarhetsrelaterade obligationer som 
emitterats före... [dagen för denna förordnings ikraftträdande] måste inte uppfylla 
kraven i denna förordning.

Artikel 63
Övergångsbestämmelse för externa granskare i tredjeländer

1. Externa granskare i tredjeländer som avser tillhandahålla tjänster enligt denna 
förordning från och med dess ikraftträdande till och med den [Publikationsbyrån: för 
in datumet 30 månader efter den första dag som denna förordning börjar gälla] får 
endast tillhandahålla sådana tjänster efter att ha meddelat Esma detta och efter att ha 
tillhandahållit de uppgifter som avses i artikel 15.1 

2. De externa granskare i tredjeländer som avses i punkt 1 ska
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(a) följa bestämmelserna i artiklarna 16–30, med undantag för de krav som 
fastställts i de delegerade akter som avses i artikel 16.2, artikel 19.2, artikel 20.3, 
artikel 21.4, artikel 22.3, artikel 23.3 och artikel 25.7, 

(b) ha en rättslig företrädare i unionen som ska följa bestämmelserna i artikel 34.3 
a–c. 

3. Efter den [Publikationsbyrån: för in datumet 30 månader efter den första dag som 
denna förordning börjar gälla] ska artiklarna 32, 34 och 35 tillämpas. 

4. Efter den [Publikationsbyrån: för in datumet 30 månader efter den första dag som 
denna förordning börjar gälla] ska Esma undersöka om de externa granskare som 
avses i punkt 1 och om de tjänster som dessa granskare tillhandahållit till och med den 
[Publikationsbyrån: för in datumet 30 månader efter den första dag som denna 
förordning börjar gälla] överensstämmer med villkoren i denna förordning. 

Om Esma anser att de externa granskare eller de tillhandahållna tjänster som avses i 
första stycket inte överensstämmer med villkoren i denna förordning ska Esma vidta 
en eller flera åtgärder i enlighet med artikel 52. 

Artikel 63a
Översyn

1. Senast den ... [fem år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart 
tredje år, ska kommissionen, på grundval av synpunkter från plattformen för hållbar 
finansiering, lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning. Rapporten ska utvärdera åtminstone följande:
(a) Anammandet av den europeiska standarden för gröna obligationer och dess 

marknadsandel, både i unionen och globalt.
(b) Effekterna av denna förordning på omställningen till en hållbar ekonomi.
(c) Hur marknaden för externa granskare fungerar, med angivande av 

marknadskoncentration, transparens vad gäller metoder och prissättning 
samt externa granskares opartiskhet.

(d) Esmas och nationella behöriga myndigheters möjlighet att utöva sina 
tillsynsuppgifter.

(e) Huruvida det är lämpligt att Esma får betalt genom erkännande-, 
godkännande- och tillsynsavgifter.

(f) Lämpligheten av de tredjelandsordningar som föreskrivs i avdelning III 
kapitel IV.

(g) Effekterna av den europeiska gröna obligationsstandarden när det gäller att 
överbrygga det årliga gapet av ytterligare investeringar som krävs för att 
uppnå unionens klimatmål enligt förordning (EU) nr 2021/1119, samt om 
omdirigering av privata kapitalflöden från miljöskadliga verksamheter till 
hållbara investeringar för hållbar användning och skydd av vattenresurser 
och marina resurser, omställningen till en cirkulär ekonomi, förebyggande 
och kontroll av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk 
mångfald och ekosystem.



RR\1256525SV.docx 71/149 PE700.638v02-00

SV

(h)  Trovärdighet för och missbruk av hållbarhetsanspråken på marknaden för 
hållbara obligationer.

(i) Hur den hållbarhetsrelaterade obligationsmarknaden fungerar, inbegripet 
trovärdigheten och kvaliteten för relevanta anspråk.

(j) Behovet av ytterligare regleringsåtgärder för att öka obligationsmarknadens 
hållbarhet.

2. Senast den ... [två år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje 
år ska kommissionen, på grundval av en konsekvensbedömning, lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet om huruvida standarden för ”EuGB” ska 
bli obligatorisk och en tidsplan för detta.

3. I samband med varje förslag till ändring av förordning (EU) 2020/852 ska 
kommissionen bedöma huruvida den föreslagna ändringen bör leda till en översyn 
av denna förordning, särskilt när sådana ändringar gäller en utvidgning av 
tillämpningsområdet för förordning (EU) 2020/852 i enlighet med artikel 26.2 i den 
förordningen.

Artikel 63b
Ändring av förordning (EU) 2020/852

Artikel 8 i förordning (EG) nr 2020/852 ska ändras på följande sätt:
(a) Följande punkt ska införas:

”3a. Från och med... [18 månader efter dagen för ikraftträdandet av 
förordningen om europeiska gröna obligationer] ska finansiella företag 
lämna information i enlighet med punkt 1 i denna artikel genom att inkludera 
exponeringar mot nationella regeringar, centralbanker och överstatliga 
emittenter.”

(b) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4. Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 23 för att 
komplettera punkterna 1 och 2 i den här artikeln i syfte att specificera 
innehållet i och presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt de 
punkterna, inbegripet den metod som ska användas i syfte att följa dessa, med 
beaktande av särdragen hos både finansiella och icke-finansiella företag och 
de tekniska granskningskriterier som fastställts enligt denna förordning. 
Kommissionen ska anta den delegerade akten senast den 1 juni 2021. 
Kommissionen ska uppdatera den delegerade akten i enlighet med punkt 3a 
senast den ... [sex månader efter dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].”

Artikel 64
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
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Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar På Europaparlamentets vägnar 
Ordförande Ordförande 
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BILAGA I
FAKTABLAD FÖR EUROPEISKA GRÖNA OBLIGATIONER

Rubriken ”Faktablad för europeiska gröna obligationer” ska tydligt anges högst upp på 
dokumentets förstasida.
Om intäkterna från den europeiska gröna obligationen är avsedda att allokeras till 
kärnenergi- eller fossilgasrelaterad verksamhet ska följande uttalande anges på en 
framträdande plats på dokumentets förstasida: ”Intäkterna från obligationerna är 
avsedda att allokeras till taxonomianpassad [lägg till vad som är tillämpligt: 
kärnenergirelaterad verksamhet och/eller fossilgasrelaterad verksamhet i enlighet med 
artiklarna 10.2 och 11.3 i förordning (EU) 2020/852.” 

1. Allmän information 
– [Datum för offentliggörande av faktabladet för europeiska gröna obligationer]

– [Emittentens registrerade namn] [▐ identifieringskoden för juridiska personer] [länk 
till en webbplats med information för investerare om hur de kan kontakta emittenten, 
och ett telefonnummer]

– [Namn på den obligation som emittenten emitterat] [▐ internationellt 
standardnummer för värdepapper (ISIN)] 

– [Den externa granskarens identitet och kontaktuppgifter, inklusive länk till en 
webbplats med information för investerare om hur de kan kontakta den externa 
granskaren, och ett telefonnummer]

2. Iakttagande av kraven i förordningen om europeiska gröna obligationer 
[En anmärkning om att emittenten av den angivna obligationen frivilligt iakttar kraven i 
denna förordning]
3. Miljöstrategi och logisk grund
– [Information om hur obligationen bidrar till emittentens bredare miljöstrategi, 

inbegripet följande:
(a) Information om emittentens taxonomianpassning på enhetsnivå, genom 

tillämpning av delegerade förordning (EU) 2021/2178.
(b) Information om hur och i vilken utsträckning emissionen av obligationen är 

avsedd att öka andelen av emittentens kapitalutgifter och driftskostnader 
relaterade till, och av dess omsättning från, ekonomiska verksamheter som 
räknas som miljömässigt hållbara enligt förordning (EU) nr2020/852.

– [För emittenter som omfattas av skyldigheten att upprätta en omställningsplan i 
enlighet med [CSRD], information om hur obligationen i enlighet med artikel 7b 
bidrar till en trovärdig bana för anpassning till målet att uppnå klimatneutralitet 
senast 2050, i enlighet med förordning (EU) 2021/1119, inbegripet följande:

(a) En länk till den webbplats där emittentens omställningsplan offentliggörs i 
enlighet med direktiv 2013/34/EU [i dess ändrade lydelse enligt CSRD] och ett 
positivt utlåtande om denna omställningsplan från en revisor i enlighet med 
artikel 34 i det direktivet.

(b) Information om hur och i vilken utsträckning emissionen av obligationen är 
avsedd att minska emittentens miljöpåverkan mot bakgrund av de mål som 
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anges i omställningsplanen enligt direktiv 2013/34/EU [i dess ändrade lydelse 
enligt CSRD].]

– [Vilka miljömål i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852 som obligationen 
eftersträvar] 

4. Hur obligationsintäkterna ska allokeras

4.1 Uppskattad tid tills alla intäkter har allokerats
– [Den period under vilken intäkterna väntas allokeras]

– [Det datum då alla intäkter väntas ha allokerats]

– [Om datumet ovan inträffar senare än fem år efter det datum då obligationen 
emitterades:  en motivering till den förlängda perioden, på grundval av de särskilda 
egenskaperna hos de berörda ekonomiska verksamheterna, tillsammans med 
CapEx-planen enligt artikel 6.1]

4.2 Förfarande för urval av gröna projekt/portföljer och uppskattad miljöpåverkan
– [En beskrivning av de förfaranden enligt vilka emittenten kommer att avgöra hur 

projekten överensstämmer med taxonomikraven]

– [En beskrivning av de relevanta tekniska granskningskriterier som avses i artiklarna 
10–15 i förordning (EU) 2020/852, och en angivelse av vilka av de delegerade akter 
som antagits i enlighet med artiklarna 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i 
förordning (EU) 2020/852 som beaktas]

– [I förekommande fall: information om den metod och de antaganden som ska 
användas för beräkningen av centrala mått på påverkan i enlighet med de delegerade 
akter som antagits i enlighet med artiklarna 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i 
förordning (EU) 2020/852, och för eventuella ytterligare mått på påverkan.  Om 
denna information saknas ska detta motiveras.]

– [I tillämpliga fall, information om eventuell relaterad standardisering eller 
certifieringsförfaranden i projekturvalet]

– [I förekommande fall, en uppskattning av förväntad positiv och negativ 
miljöpåverkan i sammanfattad form] Om denna information saknas ska detta 
motiveras.] 

4.3 Avsedda stödberättigade gröna projekt
[Om följande uppgifter finns tillgängliga för emittenten ska de tillhandahållas på 
projektnivå, såvida inte sekretessavtal, konkurrensmässiga överväganden eller ett stort antal 
underliggande stödberättigade projekt begränsar den detaljnivå som kan tillgängliggöras, 
varvid uppgifterna ska tillhandahållas åtminstone på aggregerad nivå, med en förklaring till 
varför uppgifter på projektnivå inte kan ges:
För avsedda stödberättigade projekt:

– Deras miljömål såsom anges i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852.
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– I tillämpliga fall, huruvida projektintäkterna är avsedda att allokeras till 
finansieringen av en ekonomisk verksamhet som är en omställningsverksamhet i 
enlighet med artikel 10.2 i förordning (EU) 2020/852.

– I tillämpliga fall, belopp och andel av intäkter som är avsedda att allokeras till 
taxonomianpassad  kärnenergi- och fossilgasrelaterad verksamhet i enlighet med 
artiklarna 10.2 och 11.3 i förordning (EU) 2020/852.

– Deras typer, sektorer och de respektive Nace-koderna i enlighet med den statistiska 
näringsgrensindelning som fastställdes genom förordning (EG) nr 1893/200625.

– De länder där obligationsintäkterna har allokerats.

– Det respektive belopp som ska allokeras från obligationsintäkterna, och den andel 
av intäkterna som ska allokeras till projekt som finansierats efter respektive före 
emissionen av obligationen.

– Om det rör sig om en statlig emittent och det är tänkt att obligationsintäkterna ska 
allokeras till de skattelättnader som avses i artikel 4.2 c, en uppskattning av den 
förväntade volymen av inkomstförlust kopplad till stödberättigande skattelättnader.

– Om emittenten är en statlig emittent och intäkterna från obligationerna planeras 
allokeras till de skattelättnader som avses i artikel 4.2 c eller till de subventioner 
som avses i artikel 4.2 d, en länk till en konsekvensbedömning som upprättas på 
förhand av en oberoende tredje part som ger en positiv bedömning av effekten och 
kostnadseffektiviteten av finansieringsprogrammen för skattelättnader eller 
subventioner. 

– Om en obligation utgör en del av finansieringen av avsedda stödberättigade projekt, 
en uppgift om hur stor andel som finansieras genom obligationen.

– För tillgångar som berörs av en CapEx-plan: de årliga mellanliggande stegen, 
inbegripet alla åtgärder och utgifter som är nödvändiga för att omvandla den 
ekonomiska verksamheten för att uppfylla taxonomikraven inom en specificerad 
tidsperiod.

– I förekommande fall, länkar till webbplatser med relevant information. 

– I förekommande fall, länkar till relevanta allmänna handlingar med mer utförlig 
information] 

4.4 Intäkter som inte allokerats
[Information om hur den tillfälliga användningen av intäkter som inte allokerats inte 
kommer att påverka uppfyllandet av miljömålen]
5. Information om rapportering

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006, 
om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets 
förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 
30.12.2006, s. 1). 
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– [En länk till den webbplats där allokeringsrapporter och konsekvensrapporter 
kommer att offentliggöras]

– [Uppgift om huruvida allokeringsrapporterna kommer att inbegripa projektspecifik 
information om betalda belopp och den förväntade positiva och negativa 
miljöpåverkan]

5a. Information om verksamhet i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

–  [En uppgift om emittentens verksamhet i jurisdiktioner som förtecknas i bilagorna I 
och II till EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner för skatteparadis 
och deras faktiska ekonomiska närvaro i dessa jurisdiktioner i fråga om tillgångar, 
heltidsanställda, försäljning och skatter som betalats]

6. Annan relevant information
[Avgifter och kostnader för emittenten i samband med emissionen]
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BILAGA II
ÅRLIG ALLOKERINGSRAPPORT AVSEENDE EUROPEISKA GRÖNA 

OBLIGATIONER
 [om allokeringsrapporten är granskad ska det anges i titeln]
1. Allmän information 
– [Datum för offentliggörande av allokeringsrapporten] [i tillämpliga fall, datum för 

offentliggörande av den slutliga allokeringsrapporten eller datum för 
offentliggörande av den granskade allokeringsrapporten]

– [Emittentens registrerade namn] [▐ identifieringskoden för juridiska personer] [länk 
till en webbplats med information för investerare om hur de kan kontakta emittenten, 
och ett telefonnummer]

– [Namn på den obligation som emittenten emitterat] [ISIN ▐]

– [om allokeringsrapporten har genomgått en granskning efter emissionen, den 
externa granskarens identitet och kontaktuppgifter, inklusive länk till en webbplats 
med information för investerare om hur de kan kontakta den externa granskaren, och 
ett telefonnummer]

2. Iakttagande av kraven i förordningen om europeiska gröna obligationer 
[En anmärkning om att intäkterna från emissionsdagen och fram till slutet av det år som 
allokeringsrapporten avser har allokerats i enlighet med artiklarna 4–7c i denna 
förordning] 
3. Allokering av obligationsintäkter 

A. För emittenter, med undantag för dem som avses i led B nedan: 
[Följande uppgifter ska tillhandahållas på projektnivå, såvida inte sekretessavtal, 
konkurrensmässiga överväganden eller ett stort antal underliggande stödberättigade projekt 
begränsar den detaljnivå som kan tillgängliggöras, varvid uppgifterna ska tillhandahållas 
åtminstone på aggregerad nivå, med en förklaring till varför uppgifter på projektnivå inte 
kan ges:

– De miljömål som anges i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852.

– I tillämpliga fall, huruvida projektintäkterna är avsedda att allokeras till 
finansieringen av en ekonomisk verksamhet som är en omställningsverksamhet 
enligt vad som avses i artikel 10.2 i förordning (EU) 2020/852. 

– I tillämpliga fall, belopp och andel av intäkter som allokerats till 
taxonomianpassad kärnenergi- och fossilgasrelaterad verksamhet i enlighet med 
artiklarna 10.2 och 11.3 i förordning (EU) 2020/852.

– Typerna och sektorerna för projekten samt de respektive Nace-koderna i enlighet 
med den statistiska näringsgrensindelning som fastställdes genom förordning (EG) 
nr 1893/200626.

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006, 
om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets 
förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 
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– De länder där obligationsintäkterna har allokerats.

– Det respektive belopp som allokerats från obligationsintäkterna, och den andel av 
intäkterna som allokerats till projekt som finansierats efter respektive före 
emissionen av obligationen.

– Om det rör sig om statliga emittenter och obligationsintäkterna allokeras till de 
skattelättnader som avses i artikel 4.2 c, en uppskattning av volymen av 
inkomstförlust kopplad till stödberättigande skattelättnader.

– Om emittenten är en statlig emittent och intäkterna från obligationerna har 
allokerats till de skattelättnader som avses i artikel 4.2 c eller till de subventioner 
som avses i artikel 4.2 d, en länk till en efterhandsutvärdering av 
finansieringsprogrammet för skattelättnader eller subventioner av de statliga 
revisorerna eller andra relevanta offentliga organ i den berörda medlemsstaten 
eller uppgift om när resultaten av en sådan utvärdering förväntas vara 
tillgängliga.

– Om en obligation utgör en del av finansieringen av stödberättigade projekt, en 
uppgift om hur stor andel som finansieras genom obligationen.

– För tillgångar som berörs av en CapEx-plan: De framsteg som gjorts i fråga om 
genomförandet av planen under rapporteringsperioden, och den förväntade dagen 
för slutförandet.

– Bekräftelse av efterlevnaden av artikel 3 c i förordning (EU) 2020/852 
(minimiskyddsåtgärder).

– Uppgift om vilka av de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 10.3, 
11.3, 12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 som användes för att 
fastställa de tekniska granskningskriterierna inom taxonomin, och deras 
tillämpningsdatum]

B. För emittenter som utgör finansiella företag som allokerar intäkter från en portfölj med 
flera europeiska gröna obligationer till en portfölj med finansiella tillgångar enligt vad som 
avses i artikel 5:

[Avsnittet ”Allokering av obligationsintäkter” ska innehålla följande uppgifter: 

– En översikt över alla utestående europeiska gröna obligationer, med uppgift om 
deras enskilda och kombinerade värde.

– En översikt över de godtagbara finansiella tillgångarna som avses i artikel 5 i 
emittentens balansräkning, inklusive följande:

a) Deras totala nedskrivna värde. 

b) De miljömål som anges i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852.
c) Deras typer, sektorer och länder.
d) Om en obligation utgör en del av finansieringen av stödberättigade projekt, en 

uppgift om hur stor andel som finansieras genom obligationen, i 

30.12.2006, s. 1).
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förekommande fall.
da) I tillämpliga fall, procentandelen tillgångar som hänför sig till de 
ekonomiska omställningsverksamheter som avses i artikel 10.2 i förordning 
(EU) 2020/852.

db) I tillämpliga fall, belopp och andel av tillgångar som avser 
taxonomianpassad  kärnenergi- och fossilgasrelaterad verksamhet i enlighet 
med artiklarna 10.2 och 11.3 i förordning (EU) 2020/852.

e) Uppgift om vilka av de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 
10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 som 
användes för att fastställa de tekniska granskningskriterierna inom taxonomin, 
åtminstone på sektors- och landsnivå, och i tillämpliga fall per enskild tillgång]

f) I relevanta fall, värdet på varje tillgång eller grupp av tillgångar.

– En jämförelse av det totala värdet på utestående europeiska gröna obligationer och 
det totala nedskrivna värdet på godtagbara finansiella tillgångar som avses i artikel 
5. Jämförelsen ska visa att det sistnämnda antingen motsvarar eller överstiger det 
förstnämnda.

– Vid ovanstående jämförelse ska det totala utestående värdet på europeiska gröna 
obligationer baseras på det årliga genomsnittet av värdena vid kvartalsslutet på 
sådana obligationer som emitterats av den emittenten, och det totala nedskrivna 
värdet på de finansiella tillgångarna ska baseras på det årliga genomsnittet av 
värdena vid kvartalsslutet på sådana tillgångar i emittentens balansräkning] 

4. Obligationsintäkternas miljöpåverkan
[Ingen information krävs under denna rubrik i den här rapporten]

5. Annan relevant information
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BILAGA III
KONSEKVENSRAPPORT AVSEENDE EUROPEISKA GRÖNA OBLIGATIONER
[Om konsekvensrapporten är granskad ska det anges i titeln]
1. Allmän information 
– [Datum för offentliggörande av konsekvensrapporten] [i tillämpliga fall, datum för 

offentliggörande av den granskade konsekvensrapporten] 

– [Emittentens registrerade namn] [▌ identifieringskoden för juridiska personer] [länk 
till en webbplats med information för investerare om hur de kan kontakta emittenten, 
och ett telefonnummer]

– [Namn på den obligation som emittenten emitterat] [ISIN ▐]

– [Om konsekvensrapporten har bedömts av en extern granskare, den externa 
granskarens identitet och kontaktuppgifter, inklusive länk till en webbplats med 
information för investerare om hur de kan kontakta den externa granskaren, och ett 
telefonnummer]

2. Miljöstrategi och logisk grund
– [Information om hur obligationen bidrar till emittentens bredare miljöstrategi, 

inbegripet:
              a) Information om emittentens taxonomianpassning på enhetsnivå, genom 
tillämpning av delegerad förordning (EU) 2021/2178.

b) Information om hur och i vilken utsträckning emissionen av obligationen är 
avsedd att öka andelen av emittentens kapitalutgifter och driftskostnader 
relaterade till, och av dess omsättning från, ekonomiska verksamheter som räknas 
som miljömässigt hållbara enligt förordning (EU) 2020/852. 

[För emittenter som omfattas av skyldigheten att upprätta en omställningsplan i 
enlighet med [CSRD], information om hur obligationen bidrar till en trovärdig bana 
för anpassning till målet att uppnå klimatneutralitet senast 2050, i enlighet med 
förordning (EU) 2021/1119, enligt vad som avses i artikel 7c, inbegripet följande:

c) En länk till den webbplats där emittentens omställningsplan offentliggörs i 
enlighet med direktiv 2013/34/EU [i dess ändrade lydelse enligt CSRD] och ett 
positivt utlåtande om denna omställningsplan från en revisor i enlighet med 
artikel 34 i det direktivet.  
d) Information om hur och i vilken utsträckning emissionen av obligationen är 
avsedd att minska emittentens miljöpåverkan mot bakgrund av de mål som anges 
i omställningsplanen enligt direktiv XX].

– [Vilka miljömål i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852 som obligationen 
eftersträvar]

3. Allokering av obligationsintäkter
[Följande uppgifter ska tillhandahållas på projektnivå, såvida inte sekretessavtal, 
konkurrensmässiga överväganden eller ett stort antal underliggande stödberättigade projekt 
begränsar den detaljnivå som kan tillgängliggöras, varvid uppgifterna ska tillhandahållas 
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åtminstone på aggregerad nivå, med en förklaring till varför uppgifter på projektnivå inte 
kan ges:

– De miljömål som anges i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852.

–  I tillämpliga fall, huruvida obligationen finansierar en ekonomisk 
omställningsverksamhet i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EU) 2020/852.

– I tillämpliga fall, belopp och andel av intäkter som allokerats till 
taxonomianpassad kärnenergi- och fossilgasrelaterad verksamhet i enlighet med 
artiklarna 10.2 och 11.3 i förordning (EU) 2020/852.

– Typerna och sektorerna för projekten samt de länder där obligationsintäkterna har 
anslagits.

– Det respektive belopp som allokerats från obligationsintäkterna, och den andel av 
intäkterna som allokerats till projekt som finansierats efter respektive före 
emissionen av obligationen.

– Om det rör sig om statliga emittenter och obligationsintäkterna allokeras till de 
skattelättnader som avses i artikel 4.2 c, en uppskattning av volymen av 
inkomstförlust kopplad till stödberättigande skattelättnader.

– Om emittenten är en statlig emittent och intäkterna från obligationerna enligt 
planerna ska allokeras till skattelättnader enligt artikel 4.2 c eller till subventioner 
enligt artikel 4.2 d, en länk till en konsekvensbedömning som upprättas på 
förhand av en oberoende tredje part som ger en positiv bedömning av effekten och 
kostnadseffektiviteten av finansieringsprogrammet för skattelättnader eller 
subventioner.

– Om en obligation utgör en del av finansieringen av stödberättigade projekt, en 
uppgift om hur stor andel som finansieras genom obligationen.

– I tillämpliga fall, en uppgift om de tillgångar som omfattades av en CapEx-plan, 
varaktigheten för varje plan, dagen för slutförande för varje tillgång och en länk till 
den webbplats där den relevanta CapEx-planen ska offentliggöras.

– Uppgift om vilka av de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 10.3, 
11.3, 12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 som användes för att 
fastställa de tekniska granskningskriterierna inom taxonomin, och deras 
tillämpningsdatum]

4. Obligationsintäkternas miljöpåverkan
– [En uppskattning av positiv och negativ miljöpåverkan i sammanfattad form]

– [Information om den metod och de antaganden som användes för att utvärdera 
projektens påverkan, om denna information saknades i faktabladet för den 
europeiska gröna obligationen]
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– [Information om projektens positiva och negativa miljöpåverkan och, i 
förekommande fall, relaterade mått. Om denna information saknas för ett visst 
projekt ska detta motiveras]

[Om emittenten vill inkludera detta, information om huruvida och hur projektet har 
bidragit till den rättvisa omställningen, t.ex. genom att skapa nya arbetstillfällen, 
omskolning och lokal infrastruktur till samhällen som påverkas av omställningen av 
ekonomisk verksamhet.]

5. Annan relevant information
[En uppgift om emittentens verksamhet i jurisdiktioner som förtecknas i bilagorna I och 
II till EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner för skatteparadis och 
deras faktiska ekonomiska närvaro i dessa jurisdiktioner i fråga om tillgångar, 
heltidsanställda, försäljning och skatter som betalats i dessa jurisdiktioner.]
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BILAGA IV: 
INNEHÅLL I GRANSKNINGAR FÖRE OCH EFTER EMISSION ELLER I 

GRANSKNINGAR AV 
KONSEKVENSRAPPORTER

Rubriken ”Granskning före emission”, ”Granskning efter emission” eller ”Granskning av 
konsekvensrapport” ska tydligt anges högst upp på dokumentets förstasida.
1. Allmän information 
– [Datum för offentliggörande av granskningen före emission eller granskningen efter 

emission eller granskningen av en konsekvensrapport]
– [Emittentens registrerade namn] 

– [Namn på den obligation som emittenten emitterat] [ISIN ▐]

– [Den externa granskarens identitet och kontaktuppgifter, inklusive länk till en 
webbplats med information för investerare om hur de kan kontakta den externa 
granskaren, och ett telefonnummer]

– [Namnet och titeln på den ledande analytikern inom ramen för en viss bedömning]

– [Namnet och titeln på den person som bär huvudansvaret för godkännandet av 
granskningen före eller efter emission eller av granskningen av en 
konsekvensrapport]

– [Det datum då granskningen före eller efter emission eller granskningen av en 
konsekvensrapport först släpptes för distribution och, i relevanta fall, när den senast 
uppdaterades]

2. Inledande anmärkningar
[För granskningar före emission: 
– En anmärkning om att en extern granskare har bedömt det faktablad för europeiska 

gröna obligationer som anges i bilaga I i enlighet med denna förordning.

– En anmärkning om att granskningen före emission utgör ett oberoende utlåtande av 
den externa granskaren.

– En anmärkning om att det oberoende utlåtandet i samband med den externa 
granskningen endast ska beaktas i begränsad utsträckning]

[För granskningar efter emission:

– En anmärkning om att en extern granskare har bedömt den allokeringsrapport som 
anges i bilaga II i enlighet med denna förordning.

– En anmärkning om att granskningen efter emission utgör ett oberoende utlåtande av 
den externa granskaren.

– En anmärkning om att det oberoende utlåtandet i samband med den externa 
granskningen endast ska beaktas i begränsad utsträckning]

[För granskningar av konsekvensrapporter:

– En anmärkning om att en extern granskare har bedömt den slutförda 
konsekvensrapport som anges i bilaga III.
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– En anmärkning om att granskningen av konsekvensrapporten utgör ett oberoende 
utlåtande av den externa granskaren.
– En anmärkning om att det oberoende utlåtandet i samband med den externa 

granskningen endast ska beaktas i begränsad utsträckning]

3. Anmärkningar om efterlevnaden av förordningen om europeiska gröna 
obligationer

[En anmärkning angående den europeiska gröna obligationens efterlevnad av denna 
förordning, och i synnerhet följande:

(a) Om utlåtandet från den oberoende granskaren är att obligationen uppfyller 
alla krav för att betecknas som ”europeisk grön obligation”, en anmärkning 
om att obligationen uppfyller kraven i denna förordning och att beteckningen 
”europeisk grön obligation” kan tillämpas på obligationen.

(b) Om utlåtandet från den oberoende granskaren är att obligationen inte 
uppfyller alla krav för att betecknas som ”europeisk grön obligation”, en 
anmärkning om att obligationen inte uppfyller kraven i denna förordning och 
att beteckningen ”europeisk grön obligation” inte kan tillämpas på 
obligationen, med uppgift om vilka krav som inte har uppfyllts och huruvida 
de uppgifter som emittenten lämnat var korrekta.

(c) Om det i utlåtandet från den oberoende granskaren anges att emittenten inte 
avser följa artiklarna 3–7c, eller inte kommer att kunna följa dem, en 
anmärkning om att beteckningen ”europeisk grön obligation” endast kan 
användas för den aktuella obligationen om nödvändiga åtgärder har vidtagits 
för att säkerställa att obligationen överensstämmer med kraven i denna 
förordning]

4. Källor, bedömningsmetoder och huvudsakliga antaganden
– [Information om de källor som använts för att utarbeta granskningen före eller efter 

emission eller granskningen av en konsekvensrapport, inklusive länkar till mätdata 
och den metod som tillämpats, i förekommande fall]

– [En förklaring av bedömningsmetoderna och de huvudsakliga antagandena]

– [En förklaring av de antaganden och taxonomikrav som använts samt av 
begränsningarna och osäkerheterna vad gäller de använda metoderna och en tydlig 
anmärkning om att den externa granskaren anser att kvaliteten på den information 
som emittenten eller en anknuten tredje part har inlämnat är tillräcklig för att utföra 
en granskning före eller efter emission eller en granskning av en 
konsekvensrapport samt om och i vilken utsträckning den externa granskaren har 
försökt att verifiera den inlämnade informationen]

5. Bedömning och utlåtande
[För granskningar före emission: 

– En ingående bedömning av huruvida det ifyllda faktabladet för europeiska gröna 
obligationer överensstämmer med artiklarna 4–7 i denna förordning.

– Den externa granskarens utlåtande om ovannämnda bedömning]
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[För granskningar efter emission: 

– En ingående bedömning av huruvida emittenten har allokerat intäkterna från 
obligationen i överensstämmelse med artiklarna 4–7 i denna förordning på grundval 
av den information som tillhandahållits den externa granskaren. 

– En bedömning av huruvida emittenten har uppfyllt kraven beträffande det avsedda 
användningsområdet för intäkter enligt faktabladet för europeiska gröna 
obligationer på grundval av den information som tillhandahållits den externa 
granskaren.

– Den externa granskarens utlåtande om de två bedömningar som avses ovan]

[För granskningar av konsekvensrapporter:
– En bedömning av huruvida emissionen av obligationen överensstämmer med 

emittentens bredare hållbarhetsstrategi.
– En bedömning av obligationsintäkternas angivna konsekvenser för hållbarheten.
– Den externa granskarens utlåtande om de två bedömningar som avses i första och 

andra strecksatserna]

6. Övrig information
[Eventuell övrig information som granskaren kan anse relevant för sin granskning]
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16.3.2022

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska gröna 
obligationer
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

Föredragande av yttrande: José Manuel Fernandes

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott 
beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Omställningen till en koldioxidsnål, 
mer hållbar, resurseffektiv, cirkulär och 
rättvis ekonomi är avgörande för att 
säkerställa unionsekonomins långsiktiga 
konkurrenskraft och människors 
välbefinnande. År 2016 ingick unionen 
Parisavtalet. I artikel 2.1 c i Parisavtalet 
fastställs målet om ökade insatser mot 
klimatförändringar, bland annat genom att 
finansiella flöden ska bli förenliga med en 
utveckling mot låga växthusgasutsläpp och 
klimatresiliens.

(1) Omställningen till en koldioxidsnål, 
mer hållbar, energi- och resurseffektiv, 
cirkulär, socialt inkluderande och rättvis 
ekonomi är avgörande för att säkerställa 
unionsekonomins långsiktiga 
konkurrenskraft och öka människors 
välbefinnande och livskvalitet. År 2016 
ingick unionen Parisavtalet. I artikel 2.1 c i 
Parisavtalet fastställs målet om ökade 
insatser mot klimatförändringar, bland 
annat genom att finansiella flöden ska bli 
förenliga med en utveckling mot låga 
växthusgasutsläpp och klimatresiliens.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I Europaparlamentets resolution 
av den 29 maj 2018 om hållbar 
finansiering och i slutrapporten från 
högnivågruppen för hållbar finansiering 
av den 31 januari 2018 föreslogs det att 
man skulle utveckla en europeisk 
standard för gröna obligationer.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Hållbar utveckling har länge stått i 
centrum för unionsprojektet, och både 
dess sociala och miljömässiga aspekter 
avspeglas i fördraget om 
Europeiska unionen och i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Arbetet med att uppnå unionens miljö- 
och klimatmål, inbegripet inom ramen för 
denna förordning, måste utföras i 
samband och i överensstämmelse med den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/2088 definieras 
begreppet hållbar investering med 
hänvisning till miljömässiga och sociala 
mål och det omfattar kravet på att 
investeringarna inte får orsaka betydande 
skada för dessa mål.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I investeringsplanen inom den 
gröna given av den 14 januari 2020 
föreskrivs inrättandet av en standard för 
miljömässigt hållbara obligationer för att 

(2) I investeringsplanen inom den 
gröna given av den 14 januari 2020 
föreskrivs inrättandet av en standard för 
miljömässigt hållbara obligationer för att 
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ytterligare öka investeringsmöjligheterna 
och göra det lättare att identifiera 
miljömässigt hållbara investeringar genom 
tydlig märkning. I sina slutsatser från 
december 2020 uppmanade Europeiska 
rådet kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om en standard för 
gröna obligationer.

ytterligare öka investeringsmöjligheterna 
och göra det lättare att identifiera 
miljömässigt hållbara investeringar genom 
tydlig märkning, vilket gör det möjligt att 
bekämpa alla risker för grönmålning och 
skatteundandragande. I sina slutsatser från 
december 2020 uppmanade Europeiska 
rådet kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om en standard för 
gröna obligationer.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Miljömässigt hållbara obligationer 
är ett av huvudinstrumenten för att 
finansiera investeringar kopplade till 
koldioxidsnål teknik, energi och 
resurseffektivitet samt hållbar 
transportinfrastruktur och 
forskningsinfrastruktur. Sådana 
obligationer kan emitteras av finansiella 
eller icke-finansiella företag eller stater. 
Inom ramen för de olika befintliga 
initiativen om miljömässigt hållbara 
obligationer säkerställs inte gemensamma 
definitioner av miljömässigt hållbara 
ekonomiska verksamheter. Detta hindrar 
investerare från att enkelt identifiera 
obligationer vilkas intäkter är anpassade 
eller bidrar till miljömålen i Parisavtalet.

(3) Miljömässigt hållbara obligationer 
är ett instrument för att finansiera 
investeringar kopplade till koldioxidsnål 
teknik, energi och resurseffektivitet samt 
hållbar transportinfrastruktur och 
forskningsinfrastruktur. Sådana 
obligationer kan emitteras av finansiella 
eller icke-finansiella företag eller stater. 
Inom ramen för de olika befintliga 
initiativen om miljömässigt hållbara 
obligationer säkerställs inte gemensamma 
definitioner av miljömässigt hållbara 
ekonomiska verksamheter. Detta hindrar 
investerare från att enkelt identifiera 
obligationer vilkas intäkter är anpassade 
eller bidrar till hållbarhetsmålen i 
Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Ett transparent, trovärdigt och 
effektivt förfarande för att definiera och 
märka sådana obligationer på grundval 
av tekniska, vetenskapliga och 
kunskapsbaserade kriterier är därför 
viktigt för att ge marknaden och 
investerarna tillförlitlig information i 
syfte att underlätta de finansiella flödena 
och investeringarna, i linje med målen i 
den gröna given.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa anpassning till 
målen i Parisavtalet, och med tanke på de 
befintliga skillnaderna i och avsaknaden av 
gemensamma regler, är det sannolikt att 
medlemsstaterna kommer att anta olika 
åtgärder och strategier, vilket kommer att 
ha en direkt negativ inverkan på, och skapa 
hinder för, den inre marknadens funktion, 
och kommer att skada emittenter av 
miljömässigt hållbara obligationer. Den 
parallella utvecklingen av marknadspraxis 
baserad på kommersiella prioriteringar som 
ger upphov till olika resultat orsakar 
marknadsfragmentering och riskerar att 
ytterligare försämra effektiviteten avseende 
den inre marknadens funktion. 
Skillnaderna vad gäller standarder och 
marknadspraxis gör det svårt att jämföra 
olika obligationer samt skapar ojämna 
marknadsvillkor för emittenter, ger upphov 
till ytterligare hinder på den inre 
marknaden och riskerar att snedvrida 
investeringsbeslut.

(5) För att säkerställa anpassning till 
målen i Parisavtalet, och med tanke på de 
befintliga skillnaderna i och avsaknaden av 
gemensamma regler, är det sannolikt att 
medlemsstaterna kommer att anta olika 
åtgärder och strategier, vilket kommer att 
ha en direkt negativ inverkan på, och skapa 
hinder för, den inre marknadens funktion, 
vilket kan skapa osäkerhet som kan leda 
till grönmålning eller 
skatteundandragande och skada 
emittenter av miljömässigt hållbara 
obligationer. Den parallella utvecklingen 
av marknadspraxis baserad på 
kommersiella prioriteringar som ger 
upphov till olika resultat orsakar 
marknadsfragmentering och riskerar att 
ytterligare försämra effektiviteten avseende 
den inre marknadens funktion. 
Skillnaderna vad gäller standarder och 
marknadspraxis gör det svårt att jämföra 
olika obligationer samt skapar ojämna 
marknadsvillkor för emittenter, ger upphov 
till ytterligare hinder på den inre 
marknaden och riskerar att snedvrida 
investeringsbeslut.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Bristen på harmoniserade regler för 
de förfaranden som används av externa 
granskare vid granskningen av 
miljömässigt hållbara obligationer och de 
olika definitionerna av miljömässigt 
hållbara verksamheter gör det allt svårare 
för investerare att effektivt jämföra 

(6) Bristen på harmoniserade regler för 
de förfaranden som används av externa 
granskare vid granskningen av 
miljömässigt hållbara obligationer och de 
olika definitionerna av miljömässigt 
hållbara verksamheter gör det allt svårare 
för investerare att effektivt jämföra 
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obligationer på den inre marknaden utifrån 
deras miljömål. Marknaden för 
miljömässigt hållbara obligationer är 
internationell till sin natur; 
marknadsaktörer handlar med obligationer 
och använder externa granskningstjänster 
från tredjepartsleverantörer över gränserna. 
Åtgärder på unionsnivå skulle kunna 
minska risken för fragmentering av den 
inre marknaden för miljömässigt hållbara 
obligationer och obligationsrelaterade 
externa granskningstjänster samt 
säkerställa tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2020/85234 på marknaden för sådana 
obligationer.

obligationer på den inre marknaden och på 
den globala marknaden utifrån deras 
miljömål. Marknaden för miljömässigt 
hållbara obligationer är internationell till 
sin natur; marknadsaktörer handlar med 
obligationer och använder externa 
granskningstjänster från 
tredjepartsleverantörer över gränserna. 
Åtgärder på unionsnivå skulle inte bara 
kunna minska risken för fragmentering av 
den inre marknaden för miljömässigt 
hållbara obligationer och 
obligationsrelaterade externa 
granskningstjänster samt säkerställa 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2020/85234 på 
marknaden för sådana obligationer, utan 
även göra unionen världsledande inom 
hållbar finansiering och därmed stärka 
eurons internationella roll.

__________________ __________________
34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En enhetlig uppsättning specifika 
krav bör därför fastställas för obligationer 
som emitteras av finansiella eller 
icke-finansiella företag eller stater som 
frivilligt väljer att använda beteckningen 
”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” 
för sådana obligationer. Genom att ange 
kvalitetskrav för europeiska gröna 
obligationer i form av en förordning bör 
det säkerställas att det finns enhetliga 
villkor för emissionen av sådana 
obligationer genom att varierande 

(7) En enhetlig uppsättning specifika 
krav bör därför fastställas för obligationer 
som emitteras av finansiella eller 
icke-finansiella företag eller stater som 
frivilligt väljer att använda beteckningen 
”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” 
för sådana obligationer, varvid transparens 
säkerställs genom hela processen. Genom 
att ange kvalitetskrav för europeiska gröna 
obligationer i form av en förordning bör 
det säkerställas att det finns enhetliga 
villkor för emissionen av sådana 
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nationella krav som kan uppstå i samband 
med införlivandet av ett direktiv 
förhindras; det bör även säkerställas att de 
villkoren är direkt tillämpliga på emittenter 
av sådana obligationer. Emittenter som 
frivilligt väljer att använda beteckningen 
”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” 
bör följa samma regler i hela unionen, i 
syfte att öka marknadseffektiviteten genom 
att minska skillnader och därmed även 
minska investerarnas kostnader för att 
bedöma sådana obligationer.

obligationer genom att varierande 
nationella krav som kan uppstå i samband 
med införlivandet av ett direktiv 
förhindras; det bör även säkerställas att de 
villkoren är direkt tillämpliga på emittenter 
av sådana obligationer. Emittenter som 
frivilligt väljer att använda beteckningen 
”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” 
bör följa samma regler i hela unionen, i 
syfte att öka marknadseffektiviteten genom 
att minska skillnader och därmed även 
minska investerarnas kostnader för att 
bedöma sådana obligationer.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Unionens institutioner och organ 
bör efterleva unionens standarder, 
inbegripet i strävan efter att uppnå målen 
för hållbar finansiering. Som en del av 
NextGenerationEU inrättade 
kommissionen en ram för gröna 
obligationer med målet att finansiera 
30 % av NextGenerationEU genom gröna 
obligationer och därigenom främja 
marknaden för gröna obligationer, stärka 
andra emittenter och ge investerarna mer 
gröna diversifieringsmöjligheter. Som 
ledande global emittent av gröna 
obligationer har 
Europeiska investeringsbanken dessutom 
förbundit sig att anpassa sitt program för 
gröna obligationer till standarden för 
europeiska gröna obligationer. Sådan 
verksamhet skulle öka trovärdigheten för 
och användningen av gröna obligationer i 
andra finansiella och icke-finansiella 
företag eller stater och bidra till att 
fastställa bästa praxis för emission av 
gröna obligationer på global nivå.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Investerare bör tillhandahålla all 
information som är nödvändig för att 
utvärdera miljöpåverkan av europeiska 
gröna obligationer samt för att jämföra 
sådana obligationer med varandra. Det bör 
därför fastställas specifika och 
standardiserade upplysningskrav som ger 
insyn i hur emittenten avser anslå 
obligationens intäkter till godtagbara fasta 
tillgångar, utgifter och finansiella tillgångar 
samt hur dessa intäkter faktiskt har 
anslagits. En sådan insyn uppnås bäst 
genom faktablad för europeiska gröna 
obligationer samt årliga anslagsrapporter. 
För att göra det enklare att jämföra 
europeiska gröna obligationer och för att 
underlätta lokaliseringen av relevant 
information är det nödvändigt att upprätta 
mallar för utlämnandet av sådan 
information.

(13) Investerare bör tillhandahålla all 
information som är nödvändig för att 
utvärdera miljöpåverkan av europeiska 
gröna obligationer samt för att jämföra 
sådana obligationer med varandra. Det bör 
därför fastställas specifika och 
standardiserade upplysningskrav som ger 
insyn i hur emittenten avser anslå 
obligationens intäkter till godtagbara fasta 
tillgångar, utgifter och finansiella tillgångar 
samt hur dessa intäkter faktiskt har 
anslagits. Denna information bör bygga 
på vetenskapligt grundade, 
harmoniserade, jämförbara och enhetliga 
indikatorer och överensstämma med den 
harmoniserade livscykelanalysen. En 
sådan insyn uppnås bäst genom faktablad 
för europeiska gröna obligationer samt 
årliga anslagsrapporter. För att göra det 
enklare att jämföra europeiska gröna 
obligationer och för att underlätta 
lokaliseringen av relevant information är 
det nödvändigt att upprätta en lämplig 
digital ram och mallar för utlämnandet av 
sådan information, som bör finnas 
tillgängliga på alla officiella EU-språk.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Upplysningskraven bör garantera 
höga standarder för investerarskydd, 
transparens och jämförbarhet. De bör 
dock inte ålägga emittenterna en 
oproportionerlig administrativ eller 
byråkratisk börda. Därför bör både 
kraven och mallarna vara rättsligt säkra, 
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tillgängliga och säkerställa enkla och 
effektiva processer för att garantera 
fullständig efterlevnad.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Investerarna bör få kostnadseffektiv 
tillgång till tillförlitlig information om de 
europeiska gröna obligationerna. 
Emittenter av europeiska gröna 
obligationer bör därför låta externa 
granskare tillhandahålla en granskning av 
faktabladet för europeiska gröna 
obligationer före emission och 
granskningar av de årliga 
anslagsrapporterna för europeiska gröna 
obligationer efter emission.

(14) Investerarna bör få kostnadseffektiv 
tillgång till tillförlitlig och rimligt 
detaljerad information om de europeiska 
gröna obligationerna. Emittenter av 
europeiska gröna obligationer bör därför 
låta externa granskare tillhandahålla en 
granskning av faktabladet för europeiska 
gröna obligationer före emission och 
granskningar av de årliga 
anslagsrapporterna för europeiska gröna 
obligationer efter emission.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att förbättra öppenheten bör 
emittenter även lämna ut uppgifter om sina 
obligationers miljöpåverkan genom 
offentliggörande av konsekvensrapporter, 
vilket bör ske minst en gång under 
obligationens löptid. För att tillhandahålla 
investerarna all information som är 
relevant för bedömningen av 
miljöpåverkan av europeiska gröna 
obligationer bör det i 
konsekvensrapporterna tydligt anges vilka 
mått, metoder och antaganden som 
tillämpats vid bedömningen av 
miljöpåverkan. För att göra det enklare att 
jämföra europeiska gröna obligationer och 
för att underlätta lokaliseringen av relevant 
information är det nödvändigt att upprätta 

(18) För att förbättra öppenheten bör 
emittenter även lämna ut uppgifter om sina 
obligationers miljöpåverkan genom 
offentliggörande av konsekvensrapporter, 
vilket bör ske vart femte år tills 
obligationen förfaller till betalning. För 
att tillhandahålla investerarna all 
information som är relevant för 
bedömningen av miljöpåverkan av 
europeiska gröna obligationer bör det i 
konsekvensrapporterna tydligt anges vilka 
mått, metoder och antaganden som 
tillämpats vid bedömningen av 
miljöpåverkan. För att göra det enklare att 
jämföra europeiska gröna obligationer och 
för att underlätta lokaliseringen av relevant 
information är det nödvändigt att upprätta 
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mallar för utlämnandet av sådan 
information.

mallar för utlämnandet av sådan 
information. För att säkerställa 
konsekvensrapporternas korrekthet och 
skydda investerarna från grönmålning 
bör dessa rapporter vara föremål för en 
extern granskning.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att säkerställa att marknaden för 
europeiska gröna obligationer är effektiv 
bör emittenter offentliggöra uppgifter om 
de europeiska gröna obligationer som de 
emitterar på sin webbplats. För att 
säkerställa informationens tillförlitlighet 
och investerarnas förtroende ska de även 
offentliggöra den granskning som utförs 
före emissionen samt eventuella 
granskningar utförda efter emissionen.

(20) För att säkerställa att marknaden för 
europeiska gröna obligationer är effektiv 
bör emittenter offentliggöra uppgifter om 
de europeiska gröna obligationer som de 
emitterar på sin webbplats. För att 
säkerställa informationens tillförlitlighet 
och investerarnas förtroende ska de även 
offentliggöra den granskning som utförs 
före emissionen samt eventuella 
granskningar utförda efter emissionen. För 
att säkerställa höga standarder för 
transparens, tillgänglighet och 
investerarskydd bör de berörda 
uppgifterna och granskningar före och 
efter emission offentliggöras på ett 
tillgängligt sätt på emittenternas 
webbplatser, med lämpliga tidsramar som 
gör det möjligt för användaren att 
upptäcka väsentliga ändringar från en 
granskning till en annan.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att säkerställa sitt oberoende 
bör externa granskare undvika 
intressekonflikter och, om de inte går att 
undvika, hantera sådana konflikter på ett 
lämpligt sätt. Externa granskare bör därför 
informera om intressekonflikter i god tid. 

(24) För att säkerställa sitt oberoende 
och säkra de höga standarderna för 
transparens och etiskt agerande bör 
externa granskare undvika faktiskt 
förekommande eller möjliga 
intressekonflikter och, om de inte går att 
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De bör även dokumentera alla väsentliga 
hot mot sitt oberoende, mot sina anställdas 
oberoende och mot oberoendet hos andra 
personer som är involverade i den externa 
granskningen. De bör dessutom 
dokumentera de skyddsåtgärder som vidtas 
för att mildra sådana hot.

undvika, hantera sådana konflikter på ett 
lämpligt sätt. Externa granskare bör därför 
informera om alla intressekonflikter på ett 
transparent sätt och i god tid. De bör även 
dokumentera alla väsentliga hot mot sitt 
oberoende, mot sina anställdas oberoende 
och mot oberoendet hos andra personer 
som är involverade i den externa 
granskningen. De bör dessutom 
dokumentera de skyddsåtgärder som vidtas 
för att mildra sådana hot.

Motivering

För att följa den ordalydelse som används i artikel 27.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Det är nödvändigt att undvika att 
nationella behöriga myndigheter tillämpar 
denna förordning på olika sätt. Samtidigt är 
det nödvändigt att sänka de externa 
granskarnas transaktions- och 
rörelsekostnader för att stärka investerarnas 
förtroende och öka rättssäkerheten. Det är 
därför lämpligt att ge Esma allmän 
behörighet att registrera och utöva 
fortlöpande tillsyn över registrerade 
externa granskare i unionen. Att anförtro 
Esma det ensamma ansvaret för dessa 
frågor bör säkerställa lika villkor i fråga 
om registreringskrav och fortlöpande 
tillsyn samt undanröja risken för 
tillsynsarbitrage i medlemsstaterna. 
Samtidigt bör ett sådant ensamt ansvar leda 
till en optimerad fördelning av 
tillsynsresurser på unionsnivå och därmed 
göra Esma till ett kunskapscentrum 
samtidigt som tillsynen effektiviseras.

(25) Det är nödvändigt att undvika att 
nationella behöriga myndigheter tillämpar 
denna förordning på olika sätt. Samtidigt är 
det nödvändigt att sänka de externa 
granskarnas transaktions- och 
rörelsekostnader, och därmed underlätta 
tillgången för små och medelstora företag 
i alla medlemsstater, för att stärka 
investerarnas förtroende och öka 
rättssäkerheten. Det är därför lämpligt att 
ge Esma allmän behörighet att registrera 
och utöva fortlöpande tillsyn över 
registrerade externa granskare i unionen. 
Att anförtro Esma det ensamma ansvaret 
för dessa frågor bör säkerställa lika villkor 
i fråga om registreringskrav och 
fortlöpande tillsyn samt undanröja risken 
för tillsynsarbitrage i medlemsstaterna. 
Samtidigt bör ett sådant ensamt ansvar leda 
till en optimerad fördelning av 
tillsynsresurser på unionsnivå och därmed 
göra Esma till ett kunskapscentrum 
samtidigt som tillsynen effektiviseras.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) För att stödja Esmas verksamhet i 
förbindelse med utövandet av dess ansvar 
för registrering och fortlöpande tillsyn 
över registrerade externa granskare i 
unionen, bör de nationella behöriga 
myndigheterna samarbeta lojalt och 
effektivt med Esma genom mekanismer 
för informationsutbyte som säkerställer 
ett transparent, trovärdigt och effektivt 
registrerings- och tillsynsförfarande. 
Esma bör få tillräckliga resurser för detta 
ändamål.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) I enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget bör kommissionen 
delegeras befogenhet att ange 
förfaranderegler för utövande av 
befogenheten att ålägga böter eller viten, 
inbegripet bestämmelser om rätten till 
försvar, tidsfrister och indrivande av böter 
eller viten, samt närmare bestämmelser om 
preskriptionstider när det gäller åläggande 
och verkställighet av böter och viten, samt 
vilka avgifter som ska betalas, i vilka fall 
avgifter ska betalas, hur stora 
avgiftsbeloppen ska vara och hur 
avgifterna ska betalas. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201635. För att säkerställa lika stor 

(31) I enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget bör kommissionen 
delegeras befogenhet att ange 
förfaranderegler för utövande av 
befogenheten att ålägga böter eller viten, 
inbegripet bestämmelser om rätten till 
försvar, tidsfrister och indrivande av böter 
eller viten, samt närmare bestämmelser om 
preskriptionstider när det gäller åläggande 
och verkställighet av böter och viten, samt 
vilka avgifter som ska betalas, i vilka fall 
avgifter ska betalas, hur stora 
avgiftsbeloppen ska vara och hur 
avgifterna ska betalas. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs på ett transparent 
sätt i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201635. För att 
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delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter bör Europaparlamentet och rådet 
erhålla alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter bör systematiskt ges tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter bör 
Europaparlamentet och rådet erhålla alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter bör systematiskt ges tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Det vore effektivt och lämpligt att 
överlåta åt Esma, som är ett organ med 
högspecialiserad expertis, att utarbeta 
förslag till tekniska standarder för tillsyn 
och genomförande som inte inbegriper 
policyval, för överlämnande till 
kommissionen.

(32) Det vore effektivt och lämpligt att 
överlåta åt Esma, som är ett organ med 
högspecialiserad expertis, att utarbeta 
förslag till tekniska standarder för tillsyn 
och genomförande som inte inbegriper 
policyval, för överlämnande till 
kommissionen. Europaparlamentet bör 
informeras om dessa förslag till 
standarder på ett korrekt sätt och i god tid 
för att garantera en ordentlig demokratisk 
kontroll.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Esma bör bemyndigas att utarbeta 
ett förslag till tekniska standarder för 
genomförande för att fastställa 
standardformulär, mallar och förfaranden 
för tillhandahållandet av uppgifterna för 
registreringen av externa granskare. 
Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
dessa tekniska standarder för 
genomförande genom en genomförandeakt 
enligt artikel 291 i EUF-fördraget och i 
enlighet med artikel 15 i 

(35) Esma bör bemyndigas att utarbeta 
ett förslag till tekniska standarder för 
genomförande för att fastställa 
standardformulär, mallar och förfaranden 
för tillhandahållandet av uppgifterna för 
registreringen av externa granskare, vilka 
bör finns tillgängliga på alla officiella 
EU-språk. Kommissionen bör ges 
befogenhet att anta dessa tekniska 
standarder för genomförande genom en 
genomförandeakt enligt artikel 291 i 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1095/2010.

EU-fördraget och i enlighet med artikel 15 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1095/2010.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Denna förordning har två syften: Å 
ena sidan syftar den till att säkerställa att 
enhetliga krav tillämpas på användningen 
av beteckningen ”europeisk grön 
obligation” eller ”EuGB”. Å andra sidan 
syftar den till att inrätta en enkel ram för 
registrering och tillsyn för externa 
granskare genom att anförtro en enda 
tillsynsmyndighet registreringen och 
tillsynen av externa granskare i unionen. 
Båda syftena bör göra det enklare att 
anskaffa kapital för projekt som syftar till 
att uppnå miljömässigt hållbara mål. 
Eftersom de målen inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan kan uppnås bättre på 
unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(37) Denna förordning har två syften: Å 
ena sidan syftar den till att säkerställa att 
enhetliga krav tillämpas på användningen 
av beteckningen ”europeisk grön 
obligation” eller ”EuGB”. Å andra sidan 
syftar den till att inrätta en enkel ram för 
registrering och rättvis och transparent 
tillsyn för externa granskare genom att 
anförtro en enda tillsynsmyndighet 
registreringen och tillsynen av externa 
granskare i unionen. Båda syftena bör göra 
det enklare att anskaffa kapital för projekt 
som syftar till att uppnå miljömässigt 
hållbara mål. Eftersom de målen inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna på ett sätt som 
säkerställer rättvis tillgång för alla 
enheter, utan kan uppnås bättre på 
unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beteckning Beteckningen ”europeisk grön obligation” 
eller ”EuGB” 
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En europeisk grön obligation kan 
refinansieras genom att en ny europeisk 
grön obligation emitteras.

3. En europeisk grön obligation kan 
refinansieras genom att en ny europeisk 
grön obligation emitteras, under 
förutsättning att användningen av 
intäkterna från den refinansierade 
obligationen vid tidpunkten för 
refinansieringen uppfyller kraven i 
artikel 6.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 –stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den taxonomianpassningsplan som avses i 
första stycket ska innehålla en beskrivning 
av åtgärder och utgifter som är nödvändiga 
för att en ekonomisk verksamhet ska 
uppfylla taxonomikraven inom den 
angivna tidsperioden.

Den taxonomianpassningsplan som avses i 
första stycket ska innehålla en detaljerad 
beskrivning av åtgärder och utgifter som är 
nödvändiga för att en ekonomisk 
verksamhet ska uppfylla taxonomikraven 
inom den angivna tidsperioden.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den period som avses i första och andra 
stycket får inte överskrida fyra år från 
emissionen av obligationen, om inte en 
längre period på upp till tio år är motiverad 
med stöd av de särskilda egenskaperna hos 
de berörda ekonomiska verksamheterna 
enligt uppgifter i en 
taxonomianpassningsplan.

Den period som avses i första och andra 
stycket får inte överskrida fyra år från 
emissionen av obligationen, om inte en 
längre period på upp till tio år är 
vederbörligen motiverad med stöd av de 
särskilda egenskaperna hos de berörda 
ekonomiska verksamheterna enligt 
uppgifter i en taxonomianpassningsplan.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de delegerade akter som antagits i 
enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 
14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 
ändras efter det att obligationen 
emitterades ska emittenten anslå 
obligationsintäkterna till de 
användningsområden som avses i första 
stycket genom tillämpning av de 
delegerade akterna inom fem år från det att 
de började tillämpas.

Om de delegerade akter som antagits i 
enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 
14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 
ändras efter det att obligationen 
emitterades ska emittenten anslå 
obligationsintäkterna till de 
användningsområden som avses i första 
stycket genom tillämpning av de 
delegerade akterna inom fem år från det att 
de började tillämpas. En obligation får 
inte behålla sin beteckning som europeisk 
grön obligation om intäkterna inte har 
tilldelats de användningsområden som 
avses i första stycket, genom tillämpning 
av de ändrade delegerade akterna inom 
fem år efter de ändrade delegerade 
akternas ikraftträdande.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de delegerade akter som antagits i 
enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 
14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 
ändras efter det att de skulder som avses i 
första stycket uppstod ska emittenten anslå 
obligationsintäkterna till de skulderna 
genom tillämpning av de delegerade 
akterna inom fem år från det att de började 
tillämpas.

Om de delegerade akter som antagits i 
enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 
14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 
ändras efter det att de skulder som avses i 
första stycket uppstod ska emittenten anslå 
obligationsintäkterna till de skulderna 
genom tillämpning av de delegerade 
akterna inom fem år från det att de började 
tillämpas. En obligation får inte behålla 
sin beteckning som europeisk grön 
obligation om intäkterna inte har 
anslagits till den skuld som avses i första 
stycket, genom tillämpning av de ändrade 
delegerade akterna inom fem år efter de 
ändrade delegerade akternas 



RR\1256525SV.docx 101/149 PE700.638v02-00

SV

ikraftträdande.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) säkerställa att det ifyllda 
faktabladet för europeiska gröna 
obligationer har varit föremål för en 
granskning före emissionen med ett 
positivt yttrande från en extern granskare.

(b) säkerställa att det ifyllda 
faktabladet för europeiska gröna 
obligationer har varit föremål för en 
granskning före emissionen med ett 
positivt yttrande från en extern granskare, 
som är vederbörligen registrerad hos 
Esma i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer ska låta en extern granskare 
utföra en granskning av den anslagsrapport 
som utarbetats efter att alla intäkter från 
den europeiska gröna obligationen har 
anslagits i enlighet med artiklarna 4–7.

3. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer ska låta en extern granskare 
utföra en granskning av den anslagsrapport 
som utarbetats efter att alla intäkter från 
den europeiska gröna obligationen har 
anslagits i enlighet med artiklarna 4–7. 
Den externa granskaren ska vara 
registrerad hos Esma.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om anslaget av intäkter korrigeras 
efter offentliggörandet av anslagsrapporten 
i enlighet med artikel 13.1 c ska 
emittenterna av de aktuella europeiska 
gröna obligationerna ändra 
anslagsrapporten och låta en extern 

4. Om anslaget av intäkter korrigeras 
efter offentliggörandet av anslagsrapporten 
i enlighet med artikel 13.1 c ska 
emittenterna av de aktuella europeiska 
gröna obligationerna ändra 
anslagsrapporten och låta en extern 
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granskare utföra en granskning av den 
ändrade anslagsrapporten.

granskare utföra en granskning av den 
ändrade anslagsrapporten. Den externa 
granskaren ska vara registrerad hos 
Esma.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från punkt 3 ska 
varje anslagsrapport från emittenter som 
utgör finansiella företag och som anslår 
intäkter från en portfölj med flera 
europeiska gröna obligationer till en 
portfölj med finansiella tillgångar enligt 
vad som avses i artikel 5 vara föremål för 
en granskning efter emission utförd av en 
extern granskare. Den externa granskaren 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 
finansiella tillgångar som inte ingått i 
någon tidigare offentliggjord 
anslagsrapport.

5. Genom undantag från punkt 3 ska 
varje anslagsrapport från emittenter som 
utgör finansiella företag och som anslår 
intäkter från en portfölj med flera 
europeiska gröna obligationer till en 
portfölj med finansiella tillgångar enligt 
vad som avses i artikel 5 vara föremål för 
en granskning efter emission utförd av en 
extern granskare. Den externa granskaren, 
som ska vara vederbörligen registrerad 
hos Esma, ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de finansiella tillgångar 
som inte ingått i någon tidigare 
offentliggjord anslagsrapport.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer ska, efter det att alla intäkter 
från sådana obligationer har anslagits och 
minst en gång under obligationens löptid, 
utarbeta en konsekvensrapport avseende 
den europeiska gröna obligationen vad 
gäller miljöpåverkan i samband med 
användningen av obligationsintäkterna 
genom att använda mallen i bilaga III.

1. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer ska, efter det att alla intäkter 
från sådana obligationer har anslagits och 
minst vart femte år fram till obligationens 
förfallodag, utarbeta en konsekvensrapport 
avseende den europeiska gröna 
obligationen vad gäller miljöpåverkan i 
samband med användningen av 
obligationsintäkterna genom att använda 
mallen i bilaga III. Denna rapport ska 
vara föremål för granskning av externa 
granskare.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En statlig emittent kan låta granskningarna, 
både före och efter emissionen, utföras av 
en extern granskare, eller av en statlig 
revisor eller något annat offentligt organ 
som är bemyndigat av staten att bedöma 
överensstämmelsen med denna förordning.

En statlig emittent kan låta granskningarna, 
både före och efter emissionen, utföras av 
en extern granskare, eller av en statlig 
revisor eller något annat offentligt organ 
som är bemyndigat av staten att bedöma 
överensstämmelsen med denna förordning. 
För statliga emittenter från tredjeländer 
ska den statliga revisorn eller något annat 
offentligt organ inhämta ett 
förhandsgodkännande hos Esma i 
enlighet med kapitel 1 i avdelning III.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer ska på sin webbplats, i en 
avskild sektion med benämningen 
”Europeiska gröna obligationer”, 
offentliggöra och kostnadsfritt 
tillgängliggöra, åtminstone fram till de 
aktuella obligationernas förfallodag, allt 
följande:

1. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer ska på sin webbplats, i en 
avskild och tillgänglig sektion med 
benämningen ”Europeiska gröna 
obligationer”, offentliggöra och 
kostnadsfritt tillgängliggöra, åtminstone 
fram till de aktuella obligationernas 
förfallodag, allt följande:

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Den sökandes ledningsstruktur.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) De riktlinjer eller förfaranden som 
den sökande infört för att påvisa, hantera 
och rapportera eventuella 
intressekonflikter enligt vad som avses i 
artikel 27.

(h) De riktlinjer eller förfaranden som 
den sökande infört för att på ett 
transparent sätt påvisa och undanröja 
eller hantera och rapportera alla faktiskt 
förekommande och möjliga 
intressekonflikter enligt vad som avses i 
artikel 27.

Motivering

För att säkerställa överensstämmelse med artikel 27.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) I tillämpliga fall, handlingar och 
information som rör befintliga eller 
planerade arrangemang för utkontraktering 
av den externa granskarens verksamhet 
enligt denna förordning, inbegripet 
information om enheter som övertagit 
utkontrakterade funktioner.

(i) I tillämpliga fall, handlingar och 
information som rör arrangemang för 
utkontraktering av den externa granskarens 
verksamhet enligt denna förordning, 
inbegripet information om enheter som 
övertagit utkontrakterade funktioner.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ansökan inte är fullständig ska Esma 
underrätta den sökande om detta och ange 
en tidsfrist inom vilken den sökande ska 
lämna ytterligare information.

Om ansökan inte är fullständig ska Esma 
underrätta den sökande om detta och ange 
en tidsfrist inom vilken den sökande ska 
lämna ytterligare information, utan 
onödigt dröjsmål.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ansökan är fullständig ska Esma 
underrätta den sökande om detta.

Om ansökan är fullständig ska Esma 
underrätta den sökande om detta, utan 
onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska skriftligen underrätta en sökande 
om dennes registrering som extern 
granskare eller om vägran att registrera den 
sökande. Beslutet att registrera eller att 
vägra registrering ska innehålla en 
motivering och ska få verkan den femte 
dagen efter att det antagits.

Esma ska, utan onödigt dröjsmål, 
skriftligen underrätta en sökande om 
dennes registrering som extern granskare 
eller om vägran att registrera den sökande. 
Beslutet att registrera eller att vägra 
registrering ska innehålla en motivering 
och ska få verkan den femte dagen efter att 
det antagits.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En extern granskare ska underrätta Esma 
om eventuella väsentliga ändringar av de 
uppgifter som angetts i enlighet med artikel 
15.1 eller av de sakförhållanden som gäller 
de uppgifter som avses i artikel 15.1 innan 
sådana ändringar genomförs.

En extern granskare ska underrätta Esma 
om eventuella väsentliga ändringar av de 
uppgifter som angetts i enlighet med artikel 
15.1 eller av de sakförhållanden som gäller 
de uppgifter som avses i artikel 15.1 innan 
sådana ändringar genomförs och utan 
onödigt dröjsmål.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) att intressekonflikter upptäcks, 
hanteras och rapporteras på ett korrekt 
sätt, och

(c) att alla faktiskt förekommande 
eller möjliga intressekonflikter upptäcks 
på ett korrekt sätt och undanröjs eller 
hanteras och offentliggörs på ett 
transparent sätt, och

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Externa granskare som 
utkontrakterar sin bedömningsverksamhet 
till tredjepartsleverantörer ska säkerställa 
att sådana tredjepartsleverantörer har 
förmåga och kapacitet att bedriva denna 
bedömningsverksamhet på ett tillförlitligt 
och professionellt sätt. Dessa externa 
granskare ska även säkerställa att 
utkontrakteringen inte väsentligt försämrar 
kvaliteten på deras interna kontroll och 
Esmas möjligheter att övervaka de externa 
granskarnas efterlevnad av denna 
förordning.

1. Externa granskare som 
utkontrakterar sin bedömningsverksamhet 
till tredjepartsleverantörer ska säkerställa 
att sådana tredjepartsleverantörer har 
förmåga och kapacitet att bedriva denna 
bedömningsverksamhet på ett tillförlitligt 
och professionellt sätt och meddela Esma 
skälen till utkontrakteringen av denna 
verksamhet. Dessa externa granskare ska 
även säkerställa att utkontrakteringen inte 
väsentligt försämrar kvaliteten på deras 
interna kontroll och Esmas möjligheter att 
övervaka de externa granskarnas 
efterlevnad av denna förordning.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) identifiering och efterföljande 
undanröjande eller hantering eller 
rapportering av tredjepartsleverantörers 
faktiskt förekommande eller möjliga 
intressekonflikter i den mening som avses 
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i artikel 27.4a i denna förordning,

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Externa granskare ska på ett öppet 
sätt påvisa, undanröja, hantera och 
rapportera om faktiskt förekommande eller 
möjliga intressekonflikter, oavsett om 
intressekonflikten avser deras analytiker 
eller anställda, personer som genom avtal 
är knutna till de externa granskarna och 
som direkt medverkar i 
bedömningsverksamheten, eller personer 
som godkänner granskningar före och efter 
emission.

1. Externa granskare ska på ett öppet 
sätt påvisa, undanröja eller hantera och 
rapportera om faktiskt förekommande eller 
möjliga intressekonflikter, oavsett om 
intressekonflikten avser deras analytiker 
eller anställda, personer som genom avtal 
är knutna till de externa granskarna och 
som direkt medverkar i 
bedömningsverksamheten, eller personer 
som godkänner granskningar före och efter 
emission.

Motivering

Kommissionens text är inte tydlig: intressekonflikter som undanröjs kan inte hanteras senare. 
Den föreslagna omformuleringen följer ordalydelsen i förordning (EU) nr 462/2013 om 
kreditvärderingsinstitut.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avgifter som externa granskare tar 
ut för bedömningstjänster ska inte vara 
beroende av resultatet av granskningen före 
eller efter emission eller av andra resultat 
av det arbete som utförs.

2. Avgifter som externa granskare tar 
ut för bedömningstjänster ska ha avtalats 
mellan granskaren och emittenten före 
granskningen och inte vara beroende av 
resultatet av granskningen före eller efter 
emission eller av andra resultat av det 
arbete som utförs.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
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Artikel 27 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En intressekonflikt ska anses 
föreligga när
(a) den externa granskaren har en 
direkt eller indirekt koppling till den 
granskade enheten eller en anknuten 
tredje part genom kontroll,
(b) den granskade enheten eller 
anknutna tredje parten innehar en 
betydande andel av den externa 
granskarens kapital eller röster,
(c) den externa granskaren har 
ägandeintressen i den granskade enheten 
eller en anknuten tredje part, eller
(d) en person som avses i punkt 1 är 
ledamot i styrelsen eller tillsynsrådet för 
den granskade enheten eller en anknuten 
tredje part, eller har en annan ställning 
som gör att denne kan utöva inflytande 
över den externa granskarens 
affärsverksamhet, bland annat genom att 
äga andelar i den granskade enheten.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Externa granskare ska offentliggöra 
och kostnadsfritt tillgängliggöra följande 
på sina webbplatser:

1. Externa granskare ska offentliggöra 
och kostnadsfritt tillgängliggöra följande 
på sina webbplatser och på den berörda 
handelsplatsen:

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 9 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Esma kan förlänga den period som avses i 
första stycket med 15 arbetsdagar om den 
sökande avser att använda sig av 
utkontraktering för att genomföra sin 
verksamhet som extern granskare.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska underrätta en sökande om dennes 
erkännande eller avslag som extern 
granskare i ett tredjeland. Beslutet om 
erkännande eller avslag av erkännande ska 
innehålla en motivering och ska få verkan 
den femte dagen efter att det antagits.

Esma ska utan onödigt dröjsmål underrätta 
en sökande om dennes erkännande eller 
avslag som extern granskare i ett 
tredjeland. Beslutet om erkännande eller 
avslag av erkännande ska innehålla en 
motivering och ska få verkan den femte 
dagen efter att det antagits.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ansökan är fullständig ska Esma 
underrätta den sökande om detta.

Om ansökan är fullständig ska Esma 
underrätta den sökande om detta, utan 
onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Offentliggöra det faktum att en 
emittent av europeiska gröna obligationer 
underlåter att fullgöra sina skyldigheter 
enligt artiklarna 8–13 i denna förordning.

(g) Offentliggöra det faktum att en 
emittent av europeiska gröna obligationer 
underlåter att fullgöra sina skyldigheter 
enligt artiklarna 8–13 i denna förordning 
och kräva att emittenten offentliggör 
denna information på sin webbplats och 
informerar investerarna i den hållbara 
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obligationen om den bristande 
efterlevnaden.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lämpliga åtgärder vidtagits så att behöriga 
myndigheter förfogar över de tillsyns- och 
utredningsbefogenheter som behövs för att 
de ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lämpliga åtgärder vidtagits så att behöriga 
myndigheter förfogar över de tillsyns- och 
utredningsbefogenheter och resurser som 
behövs för att de ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 63a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 63a
Översyn

Senast den [tre år efter ikraftträdandet av 
denna förordning] och därefter vart femte 
år ska kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om tillämpningen av denna 
förordning. Rapporten ska utvärdera 
minst följande:
(a) Införandet av den europeiska 
standarden för gröna obligationer och 
dess marknadsandel, både i unionen och 
globalt.
(b) Effekterna av denna förordning på 
omställningen till en hållbar ekonomi.
(c) Funktionssättet för marknaden för 
externa granskare, med angivande av 
marknadskoncentration och externa 
granskares opartiskhet.
(d) Esmas och nationella behöriga 
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myndigheters möjlighet att utöva sina 
tillsynsuppgifter.
(e) Lämpligheten av finansiering av 
Esma genom erkännande-, godkännande- 
och tillsynsavgifter.
(f) Tillämpningen av bestämmelserna 
om externa granskare i tredjeland i 
avdelning III kapitel IV.
(g) Den fortsatta förekomsten av 
grönmålning på marknaden för hållbara 
obligationer.
Inom ramen för den första 
utvärderingsrapporten, i enlighet med 
första stycket, ska kommissionen bedöma 
huruvida denna förordnings 
tillämpningsområde bör utvidgas till att 
omfatta obligationer vars intäkter anslås 
till en ekonomisk verksamhet som bidrar 
till ett socialt mål.
Kommissionens rapporter får vid behov 
åtföljas av lagstiftningsförslag om 
ändring av denna förordning.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH 
LIVSMEDELSSÄKERHET

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska gröna obligationer
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

Föredragande av yttrande: Bas Eickhout

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning om europeiska gröna obligationer är en del av den bredare agendan 
för hållbar finansiering. Enligt kommissionen kommer EU att behöva uppskattningsvis 
350 miljarder euro i ytterligare investeringar per år under detta årtionde för att nå sitt 
utsläppsminskningsmål för 2030 enbart när det gäller energisystem, tillsammans med 
ytterligare 130 miljarder euro för andra miljömål. Genom att skapa en europeisk standard för 
gröna obligationer strävar kommissionen efter att utveckla marknaden för gröna obligationer 
av hög kvalitet och därigenom underlätta kapitalanskaffning för projekt som eftersträvar 
miljömässigt hållbara mål. 

Enligt den föreslagna förordningen ska emittenter av europeiska gröna obligationer använda 
intäkterna från obligationer i enlighet med EU:s taxonomi för hållbara investeringar. 
Dessutom krävs det att emittenterna tillhandahåller information och rapporterar om 
användningen av intäkterna och dess påverkan. Externa granskare som övervakas av Esma 
kommer att kontrollera om dessa villkor är uppfyllda. Föredragandena förväntar sig att tack 
vare kommissionens förslag kommer kvaliteten och trovärdigheten hos gröna obligationer att 
öka med hjälp av den europeiska standarden för gröna obligationer, men förslaget påverkar 
inte resten av den oreglerade marknaden för gröna obligationer för emittenter som använder 
icke-bindande principer och standarder för privata gröna obligationer, eller andra vanliga 
obligationer utan några hållbarhetsfordringar som är kopplade till den.

Föredraganden är oroad över att det ursprungliga problemet med bristande jämförbarhet 
mellan gröna obligationer förblir olöst med en ny och helt frivillig standard vid sidan av 
befintliga gröna obligationer. Dessutom skulle emittenter som kan uppfatta kraven i EU:s 
standard för gröna obligationer som alltför stränga eller betungande kunna välja att emittera 
gröna obligationer enligt mindre trovärdiga standarder och därmed inte ta itu med den 
utbredda oron för ”grönmålning”. När förordningen träder i kraft föreslås därför att emittenter 
av gröna obligationer som emitterats utan beteckningen ”europeisk grön obligation” ska 
åläggas att rapportera om anpassningen av taxonomin när det gäller användningen av intäkter 
och att respektera kriterierna för ”att inte orsaka någon betydande skada” i EU-taxonomin, 
samt att anlita en extern granskare för att kontrollera information före och efter emissionen. 
Efter en period på tre år föreslår föredraganden att alla emittenter av gröna obligationer på 
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EU-marknaden fullt ut ska respektera kraven i den europeiska standarden för gröna 
obligationer, inbegripet en fullständig taxonomianpassning.

För det tredje anser föredraganden att förslaget inte i tillräcklig utsträckning tar upp den 
bredare miljöstrategi som emittenter av gröna obligationer har. Företag som vill dra nytta av 
de anseendemässiga och/eller ekonomiska fördelarna med att emittera gröna obligationer bör 
stödja sina emissioner av gröna obligationer med trovärdiga miljöstrategier och ökad 
transparens. Föredraganden föreslår därför att mer specifika krav läggs till som en del av 
miljöstrategin och den logiska grunden i faktabladet om europeiska gröna obligationer. 
Emittenterna bör redovisa specifika delar av sin miljöstrategi och hur och i vilken 
utsträckning den europeiska gröna obligationen ökar emittentens taxonomianpassning.

Slutligen bör denna förordnings framgång mätas utifrån dess miljöpåverkan. Föredraganden 
föreslår därför att emittenternas påverkansrapporter ska göras oftare och att kommissionen 
efter fem år ska se över denna förordnings påverkan på den reala ekonomins omställning mot 
miljömål.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Omställningen till en 
koldioxidsnål, mer hållbar, resurseffektiv, 
cirkulär och rättvis ekonomi är avgörande 
för att säkerställa unionsekonomins 
långsiktiga konkurrenskraft och 
människors välbefinnande. År 2016 ingick 
unionen Parisavtalet31. I artikel 2.1 c i 
Parisavtalet fastställs målet om ökade 
insatser mot klimatförändringar, bland 
annat genom att finansiella flöden ska bli 
förenliga med en utveckling mot låga 
växthusgasutsläpp och klimatresiliens.

(1) Omställningen till en 
klimatneutral, hållbar, energi- och 
resurseffektiv, cirkulär och rättvis ekonomi 
är avgörande för att säkerställa 
unionsekonomins långsiktiga 
konkurrenskraft och människors 
välbefinnande. År 2016 ingick unionen 
Parisavtalet31. I artikel 2.1 c i Parisavtalet 
fastställs målet om ökade insatser mot 
klimatförändringar, bland annat genom att 
finansiella flöden ska bli förenliga med en 
utveckling mot låga växthusgasutsläpp och 
klimatresiliens.

__________________ __________________
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31 Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 
5 oktober 2016 om ingående, på 
Europeiska unionens vägnar, av 
Parisavtalet som antagits inom ramen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, 
s. 4).

31 Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 
5 oktober 2016 om ingående, på 
Europeiska unionens vägnar, av 
Parisavtalet som antagits inom ramen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, 
s. 4).

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I investeringsplanen inom den 
gröna given av den 14 januari 202032 
föreskrivs inrättandet av en standard för 
miljömässigt hållbara obligationer för att 
ytterligare öka investeringsmöjligheterna 
och göra det lättare att identifiera 
miljömässigt hållbara investeringar genom 
tydlig märkning. I sina slutsatser från 
december 2020 uppmanade Europeiska 
rådet kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om en standard för 
gröna obligationer33.

(2) I sin resolution av den 29 maj 
2018 om hållbara finanser31a framhöll 
Europaparlamentet den otillräckliga 
regleringen av marknaden för gröna 
obligationer och efterlyste ett 
lagstiftningsinitiativ för att skapa en 
enhetlig standard för emissioner av gröna 
obligationer, på grundval av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2020/85231b. I 
investeringsplanen inom den gröna given 
av den 14 januari 202032 föreskrivs 
inrättandet av en standard för miljömässigt 
hållbara obligationer för att ytterligare öka 
investeringsmöjligheterna och göra det 
lättare att identifiera miljömässigt hållbara 
investeringar genom tydlig märkning. I 
sina slutsatser från december 2020 
uppmanade Europeiska rådet 
kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om en standard för 
gröna obligationer33.

__________________ __________________
31a EUT C 76, 9.3.2020, s. 23.
31b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).
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32 COM(2020)0021. 32 COM(2020)0021.
33 EUCO 22/20. 33 EUCO 22/20.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Miljömässigt hållbara obligationer 
är ett av huvudinstrumenten för att 
finansiera investeringar kopplade till 
koldioxidsnål teknik, energi och 
resurseffektivitet samt hållbar 
transportinfrastruktur och 
forskningsinfrastruktur. Sådana 
obligationer kan emitteras av finansiella 
eller icke-finansiella företag eller stater. 
Inom ramen för de olika befintliga 
initiativen om miljömässigt hållbara 
obligationer säkerställs inte gemensamma 
definitioner av miljömässigt hållbara 
ekonomiska verksamheter. Detta hindrar 
investerare från att enkelt identifiera 
obligationer vilkas intäkter är anpassade 
eller bidrar till miljömålen i Parisavtalet.

(3) Såväl privata som offentliga 
investeringar är viktiga för att uppnå 
omställningen till en koldioxidneutral 
ekonomi. Miljömässigt hållbara 
obligationer är ett av de viktigaste 
instrumenten för att finansiera 
investeringar som rör teknik som är 
nödvändig för utfasningen av fossila 
bränslen i vårt samhälle, energi- och 
resurseffektivitet samt utsläppsfri 
transportinfrastruktur och 
forskningsinfrastruktur. Regelbördan för 
att styra privata kapitalflöden mot 
hållbara investeringar bör dock inte 
uteslutande ligga på sådana obligationer, 
utan i stället omfatta alla 
skuldinstrument. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Miljömässigt hållbara obligationer 
kan emitteras av finansiella eller icke-
finansiella företag eller stater. De olika 
befintliga initiativen för miljömässigt 
hållbara obligationer säkerställer inte 
gemensamma definitioner av miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter. Detta 
hindrar investerare från att lätt jämföra 
obligationers miljömässiga hållbarhet och 
från att lätt identifiera obligationer vars 
avkastning är anpassad till eller bidrar till 
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de miljömål som fastställs i förordning 
(EU) 2020/852 och i Parisavtalet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) De olika reglerna för utlämnandet 
av information, för öppenheten och 
ansvarigheten avseende externa granskare 
av miljömässigt hållbara obligationer och 
för behörighetskriterierna för 
stödberättigade miljömässigt hållbara 
projekt begränsar investerarnas förmåga 
att identifiera, lita på och jämföra 
miljömässigt hållbara obligationer samt 
emittenternas förmåga att använda sådana 
obligationer för att ställa om sin 
verksamhet till mer miljömässigt hållbara 
affärsmodeller.

(4) De olika reglerna för utlämnandet 
av information, för öppenheten och 
ansvarigheten avseende externa granskare 
av miljömässigt hållbara obligationer och 
för behörighetskriterierna för 
stödberättigade miljömässigt hållbara 
projekt har begränsat investerarnas 
förmåga att identifiera, lita på och på ett 
objektivt sätt jämföra miljömässigt hållbara 
obligationer samt emittenternas förmåga att 
använda sådana obligationer för att 
finansiera sin omställning till mer 
miljömässigt hållbara affärsmodeller.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa anpassning till 
målen i Parisavtalet, och med tanke på de 
befintliga skillnaderna i och avsaknaden av 
gemensamma regler, är det sannolikt att 
medlemsstaterna kommer att anta olika 
åtgärder och strategier, vilket kommer att 
ha en direkt negativ inverkan på, och skapa 
hinder för, den inre marknadens funktion, 
och kommer att skada emittenter av 
miljömässigt hållbara obligationer. Den 
parallella utvecklingen av marknadspraxis 
baserad på kommersiella prioriteringar som 
ger upphov till olika resultat orsakar 
marknadsfragmentering och riskerar att 
ytterligare försämra effektiviteten avseende 
den inre marknadens funktion. 

(5) För att säkerställa anpassning till 
målen i Parisavtalet och FN:s mål för 
hållbar utveckling för att säkerställa att 
affärsmetoderna är förenliga med 
omställningen till en hållbar ekonomi och 
begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5° C, och med tanke på de befintliga 
skillnaderna i och avsaknaden av 
gemensamma regler, är det sannolikt att 
medlemsstaterna kommer att anta olika 
åtgärder och strategier, vilket kommer att 
ha en direkt negativ inverkan på, och skapa 
hinder för, den inre marknadens funktion, 
och kommer att skada emittenter av 
miljömässigt hållbara obligationer. Den 
parallella utvecklingen av marknadspraxis 
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Skillnaderna vad gäller standarder och 
marknadspraxis gör det svårt att jämföra 
olika obligationer samt skapar ojämna 
marknadsvillkor för emittenter, ger upphov 
till ytterligare hinder på den inre 
marknaden och riskerar att snedvrida 
investeringsbeslut.

baserad på kommersiella prioriteringar som 
ger upphov till olika resultat orsakar 
marknadsfragmentering och riskerar att 
ytterligare försämra effektiviteten avseende 
den inre marknadens funktion. 
Skillnaderna vad gäller standarder och 
marknadspraxis gör det svårt att jämföra 
olika obligationer samt skapar ojämna 
marknadsvillkor för emittenter, ger upphov 
till ytterligare hinder på den inre 
marknaden och riskerar att grönmåla och 
snedvrida investeringsbeslut.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Bristen på harmoniserade regler för 
de förfaranden som används av externa 
granskare vid granskningen av 
miljömässigt hållbara obligationer och de 
olika definitionerna av miljömässigt 
hållbara verksamheter gör det allt svårare 
för investerare att effektivt jämföra 
obligationer på den inre marknaden utifrån 
deras miljömål. Marknaden för 
miljömässigt hållbara obligationer är 
internationell till sin natur; 
marknadsaktörer handlar med obligationer 
och använder externa granskningstjänster 
från tredjepartsleverantörer över gränserna. 
Åtgärder på unionsnivå skulle kunna 
minska risken för fragmentering av den 
inre marknaden för miljömässigt hållbara 
obligationer och obligationsrelaterade 
externa granskningstjänster samt 
säkerställa tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2020/85234 på marknaden för sådana 
obligationer.

(6) Bristen på harmoniserade regler för 
de förfaranden som används av externa 
granskare vid granskningen av 
miljömässigt hållbara obligationer och de 
olika definitionerna av miljömässigt 
hållbara verksamheter gör det allt svårare 
för investerare att effektivt jämföra 
obligationer på den inre marknaden utifrån 
deras miljömål och deras inverkan på 
miljön. Marknaden för miljömässigt 
hållbara obligationer är internationell till 
sin natur; marknadsaktörer handlar med 
obligationer och använder externa 
granskningstjänster från 
tredjepartsleverantörer över gränserna, 
inbegripet sådana från tredjeländer. 
Åtgärder på unionsnivå skulle kunna 
minska risken för fragmentering av den 
inre marknaden och den globala 
marknaden för miljömässigt hållbara 
obligationer och obligationsrelaterade 
externa granskningstjänster samt 
säkerställa tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2020/85234 på marknaden för sådana 
obligationer.

__________________ __________________
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34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En enhetlig uppsättning specifika 
krav bör därför fastställas för obligationer 
som emitteras av finansiella eller icke-
finansiella företag eller stater som frivilligt 
väljer att använda beteckningen 
”europeisk grön obligation” eller 
”EuGB” för sådana obligationer. Genom 
att ange kvalitetskrav för europeiska gröna 
obligationer i form av en förordning bör 
det säkerställas att det finns enhetliga 
villkor för emissionen av sådana 
obligationer genom att varierande 
nationella krav som kan uppstå i samband 
med införlivandet av ett direktiv 
förhindras; det bör även säkerställas att de 
villkoren är direkt tillämpliga på emittenter 
av sådana obligationer. Emittenter som 
frivilligt väljer att använda beteckningen 
”europeisk grön obligation” eller 
”EuGB” bör följa samma regler i hela 
unionen, i syfte att öka 
marknadseffektiviteten genom att minska 
skillnader och därmed även minska 
investerarnas kostnader för att bedöma 
sådana obligationer.

(7) En uppsättning harmoniserade 
krav bör därför fastställas för obligationer 
som emitteras av finansiella eller icke-
finansiella företag eller stater och som 
marknadsförs som miljömässigt hållbara, 
inbegripet de som marknadsförs som 
”certifierad gröna given-obligation”. 
Genom att ange kvalitetskrav för dessa 
obligationer i form av en förordning bör 
det säkerställas att det finns enhetliga 
villkor för emissionen av sådana 
obligationer genom att varierande 
nationella krav som kan uppstå i samband 
med införlivandet av ett direktiv 
förhindras; det bör även säkerställas att de 
villkoren är direkt tillämpliga på emittenter 
av sådana obligationer. Emittenter som 
väljer att använda beteckningen 
”certifierad gröna given-obligation” bör 
följa samma regler i hela unionen, i syfte 
att öka marknadseffektiviteten genom att 
minska skillnader och därmed även minska 
investerarnas kostnader för att bedöma 
sådana obligationer. För att skapa en 
unionsmarknad för gröna obligationer 
som är förenlig med de krav för 
miljömässigt hållbara ekonomiska 
verksamheter som anges i artikel 3 i 
förordning (EU) 2020/852 
(taxonomikrav), och i slutändan göra 
standarden för certifierade gröna given-
obligationer till den internationella 
guldstandarden för gröna given-
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obligationer, bör standarden för 
certifierade gröna given-obligationer 
successivt bli standarden för gröna 
obligationer med högsta möjliga kvalitet 
inom unionen. Användningen av 
standarden för certifierade obligationer 
inom ramen för den gröna given bör 
därför med tiden bli obligatorisk för alla 
emittenter som marknadsför obligationer 
som miljömässigt hållbara på 
unionsmarknaden, efter en 
konsekvensbedömning från 
kommissionen.
(Beteckningen ”certifierad gröna given-
obligation” gäller i hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 4 i förordning 
(EU) 2020/852, och för att tillhandahålla 
investerarna tydliga, kvantitativa, utförliga 
och gemensamma definitioner, bör de krav 
som fastställs i artikel 3 i den förordningen 
användas för att avgöra huruvida en 
ekonomisk verksamhet ska anses vara 
miljömässigt hållbar. Intäkter från 
obligationer med beteckningen ”europeisk 
grön obligation” eller ”EuGB” bör endast 
användas för att finansiera ekonomisk 
verksamhet som antingen är miljömässigt 
hållbar, och därmed anpassad till 
miljömålen i artikel 9 i förordning (EU) 
2020/852, eller som bidrar till att omvandla 
verksamheter till att bli miljömässigt 
hållbara. Sådana obligationer kan dock 
användas både för att finansiera sådana 
miljömässigt hållbara verksamheter direkt 
genom finansieringen av tillgångar och 
utgifter som avser ekonomisk verksamhet 
som uppfyller kraven i artikel 3 i 

(8) I enlighet med artikel 4 i förordning 
(EU) 2020/852, och för att tillhandahålla 
investerarna tydliga, kvantitativa, utförliga 
och gemensamma definitioner, bör de krav 
som fastställs i artikel 3 i den förordningen 
användas för att avgöra huruvida en 
ekonomisk verksamhet ska anses vara 
miljömässigt hållbar. Intäkter från 
obligationer med beteckningen ”certifierad 
gröna given-obligation” bör användas för 
att finansiera ny ekonomisk verksamhet 
som uppfyller kraven i artikel 3 i 
förordning (EU) 2020/852 och som 
därmed är miljömässigt hållbara, eller 
som bidrar till att omvandla verksamheter 
så att de kan uppfylla dessa krav och 
därigenom bli miljömässigt hållbara. 
Sådana obligationer kan dock användas 
både för att finansiera sådana miljömässigt 
hållbara verksamheter direkt genom 
finansieringen av tillgångar och utgifter 
som avser ekonomisk verksamhet som 
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förordning (EU) 2020/852, och indirekt 
genom finansiella tillgångar som 
finansierar ekonomisk verksamhet som 
uppfyller de kraven. Det är därför 
nödvändigt att ange vilka kategorier av 
utgifter och tillgångar som kan finansieras 
med intäkter från obligationer med 
beteckningen ”europeisk grön obligation” 
eller ”EuGB”.

uppfyller kraven i artikel 3 i förordning 
(EU) 2020/852, och indirekt genom 
finansiella tillgångar som finansierar 
ekonomisk verksamhet som uppfyller de 
kraven. Det är därför nödvändigt att ange 
vilka kategorier av utgifter och tillgångar 
som kan finansieras med intäkter från 
obligationer med beteckningen ”certifierad 
gröna given-obligation”. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Intäkterna från europeiska gröna 
obligationer bör användas för att finansiera 
ekonomisk verksamhet som har en 
bestående positiv inverkan på miljön. En 
sådan bestående positiv inverkan kan 
uppnås på flera olika sätt. Eftersom fasta 
tillgångar är långfristiga tillgångar är ett 
första sätt att använda intäkterna från 
sådana europeiska gröna obligationer för 
att finansiera materiella eller immateriella 
fasta tillgångar som inte utgör finansiella 
tillgångar, förutsatt att nämnda fasta 
tillgångar avser ekonomisk verksamhet 
som uppfyller de krav för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter som 
fastställs i artikel 3 i förordning (EU) 
2020/852 (taxonomikraven). Eftersom 
finansiella tillgångar kan användas för att 
finansiera ekonomisk verksamhet med en 
bestående positiv inverkan på miljön är ett 
andra sätt att använda de intäkterna för att 
finansiera finansiella tillgångar, förutsatt 
att intäkterna från de finansiella 
tillgångarna anslås till ekonomisk 
verksamhet som uppfyller taxonomikraven. 
Eftersom tillgångar för hushåll också kan 
ha en långsiktig positiv inverkan på miljön 
bör de finansiella tillgångarna även omfatta 
hushållens tillgångar. Eftersom 
kapitalutgifter och utvalda rörelsekostnader 
kan användas för att förvärva, uppgradera 

(9) Oaktat marknaderna för gröna 
obligationer som redan fungerar före 
denna förordnings ikraftträdande, för 
vilka bästa praxis bör behållas, främjas 
och slutligen standardiseras inom ramen 
för den standard för certifierade gröna 
given-obligationer som föreskrivs i denna 
förordning, bör intäkterna från 
certifierade gröna given-obligationer 
användas för att finansiera ekonomisk 
verksamhet som har en bestående positiv 
inverkan på miljön. En sådan bestående 
positiv inverkan kan uppnås på flera olika 
sätt. Eftersom fasta tillgångar är 
långfristiga tillgångar är ett första sätt att 
använda intäkterna från sådana certifierade 
gröna given-obligationer för att finansiera 
materiella eller immateriella fasta 
tillgångar som inte utgör finansiella 
tillgångar, förutsatt att nämnda fasta 
tillgångar avser ekonomisk verksamhet 
som uppfyller de krav för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter som 
fastställs i artikel 3 i förordning (EU) 
2020/852 (taxonomikraven). Eftersom 
finansiella tillgångar kan användas för att 
finansiera ekonomisk verksamhet med en 
bestående positiv inverkan på miljön är ett 
andra sätt att använda de intäkterna för att 
finansiera finansiella tillgångar, förutsatt 
att intäkterna från de finansiella 
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eller bevara fasta tillgångar är ett tredje sätt 
att använda intäkterna från sådana 
obligationer för att finansiera 
kapitalutgifter och rörelsekostnader som 
avser ekonomisk verksamhet som uppfyller 
taxonomikraven eller som kommer att 
uppfylla taxonomikraven inom en rimligt 
kort tidsperiod från emissionen av den 
berörda obligationen, som dock kan 
förlängas om detta kan motiveras med stöd 
av de särskilda egenskaperna hos de 
berörda ekonomiska verksamheterna och 
investeringarna. Av ovanstående skäl bör 
kapitalutgifterna och rörelsekostnaderna 
även omfatta hushållens utgifter.

tillgångarna anslås till ekonomisk 
verksamhet som uppfyller taxonomikraven. 
Eftersom tillgångar för hushåll också kan 
ha en långsiktig positiv inverkan på miljön 
bör de finansiella tillgångarna även omfatta 
hushållens tillgångar. Eftersom 
kapitalutgifter och utvalda rörelsekostnader 
kan användas för att förvärva, uppgradera 
eller bevara fasta tillgångar är ett tredje sätt 
att använda intäkterna från sådana 
obligationer för att finansiera 
kapitalutgifter och rörelsekostnader som 
avser ekonomisk verksamhet som uppfyller 
taxonomikraven eller som kommer att 
uppfylla taxonomikraven inom en rimligt 
kort tidsperiod från emissionen av den 
berörda obligationen, som dock kan 
förlängas med en period på maximalt tio 
år om detta kan motiveras med stöd av de 
särskilda egenskaperna hos de berörda 
ekonomiska verksamheterna och 
investeringarna. Av ovanstående skäl bör 
kapitalutgifterna och rörelsekostnaderna 
även omfatta hushållens utgifter. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Stater emitterar ofta miljömässigt 
hållbara obligationer och bör därför även 
tillåtas emittera europeiska gröna 
obligationer, förutsatt att intäkterna från 
sådana obligationer används för att 
finansiera antingen tillgångar eller utgifter 
som uppfyller taxonomikraven eller 
tillgångar eller utgifter som kommer att 
uppfylla taxonomikraven inom en rimligt 
kort tidsperiod från emissionen av den 
berörda obligationen, som dock kan 
förlängas om detta kan motiveras med stöd 
av de särskilda egenskaperna hos de 
berörda ekonomiska verksamheterna och 
investeringarna.

(10) Stater emitterar ofta obligationer 
som marknadsförs som miljömässigt 
hållbara och bör därför även tillåtas 
emittera certifierade gröna given-
obligationer, förutsatt att intäkterna från 
sådana obligationer används för att 
finansiera antingen tillgångar eller utgifter 
som uppfyller taxonomikraven eller 
tillgångar eller utgifter som kommer att 
uppfylla taxonomikraven inom en rimligt 
kort tidsperiod från emissionen av den 
berörda obligationen, som dock kan 
förlängas om detta kan motiveras med stöd 
av de särskilda egenskaperna hos de 
berörda ekonomiska verksamheterna och 
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investeringarna i enlighet med vad 
kommissionen fastslagit. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Unionens institutioner och organ 
bör efterleva unionens standarder i 
strävan efter målen för hållbar 
finansiering, inbegripet de som fastställs i 
förordning (EU) 2020/852. De bör således 
använda sig av standarden för certifierade 
gröna given-obligationer vid alla 
emissioner av obligationer med 
öronmärkt intäktsanvändning som syftar 
till miljömässig hållbarhet. Som ledande 
global emittent av gröna obligationer har 
Europeiska investeringsbanken redan 
förbundit sig att anpassa sitt program för 
gröna obligationer till standarden för 
certifierade gröna given-obligationer. 
Denna standard bör inte tillämpas på 
gröna obligationer som har emitterats av 
unionens institutioner och organ innan 
denna förordning träder i kraft. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Gröna obligationer syftar till att 
bidra till företagens omställning till 
hållbarhet. Som sådana bör certifierade 
gröna given-obligationer endast användas 
av emittenter som har en trovärdig bana 
för att minska sitt miljöavtryck och bli 
hållbara, särskilt genom att anpassa sin 
affärsmodell till ett scenario där den 
globala uppvärmningen hålls under 
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1,5 °C över förindustriell nivå. Emittenter 
bör också ta hänsyn till andra 
hållbarhetsaspekter, såsom viktiga 
internationella konventioner och ramar 
för arbete och mänskliga rättigheter som 
avses i artikel 18 i förordning (EU) 
2020/852. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Investerare bör tillhandahålla all 
information som är nödvändig för att 
utvärdera miljöpåverkan av europeiska 
gröna obligationer samt för att jämföra 
sådana obligationer med varandra. Det bör 
därför fastställas specifika och 
standardiserade upplysningskrav som ger 
insyn i hur emittenten avser anslå 
obligationens intäkter till godtagbara fasta 
tillgångar, utgifter och finansiella tillgångar 
samt hur dessa intäkter faktiskt har 
anslagits. En sådan insyn uppnås bäst 
genom faktablad för europeiska gröna 
obligationer samt årliga anslagsrapporter. 
För att göra det enklare att jämföra 
europeiska gröna obligationer och för att 
underlätta lokaliseringen av relevant 
information är det nödvändigt att upprätta 
mallar för utlämnandet av sådan 
information.

(13) Investerare bör få all information 
som är nödvändig för att utvärdera 
miljöpåverkan av alla obligationer som 
marknadsförs som gröna eller 
miljömässigt hållbara, inbegripet 
certifierade gröna given-obligationer, för 
att bedöma dessa obligationers inverkan 
på emittenternas bredare miljöstrategi och 
för att jämföra sådana obligationers 
hållbarhet med varandra. Det bör därför 
fastställas specifika och standardiserade 
upplysningskrav som skapar transparens i 
hur emittenten avser anslå obligationens 
intäkter till godtagbara fasta tillgångar, 
utgifter och finansiella tillgångar samt hur 
dessa intäkter faktiskt har anslagits. En 
sådan transparens uppnås bäst genom 
faktablad för certifierade gröna given-
obligationer samt årliga anslagsrapporter. 
För att göra det enklare att jämföra 
certifierade gröna given-obligationer och 
för att underlätta lokaliseringen av relevant 
information är det nödvändigt att upprätta 
mallar för utlämnandet av sådan 
information.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Investerare bör också få den 
information som behövs för att utvärdera 
miljöpåverkan av andra gröna 
obligationer som marknadsförs som 
miljömässigt hållbara men som inte 
använder beteckningen ”certifierade 
gröna given-obligationer”. För att främja 
jämförbarheten mellan sådana 
obligationer på hela marknaden på 
grundval av miljöfördelar bör de 
obligationer som emitteras på den inre 
marknaden redovisa i vilken utsträckning 
de bidrar till ekonomiska verksamheter 
som räknas som miljömässigt hållbara i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 
2020/852. För att undvika grönmålning 
bör emittenterna av sådana obligationer 
endast fördela intäkterna från dessa 
obligationer till ekonomisk verksamhet 
som respekterar principen om att inte 
orsaka någon betydande skada i enlighet 
med artikel 17 i förordning (EU) 
2020/852, och dessa emittenter bör bli 
föremål för översyner av faktablad före 
emission, tilldelningsrapporter och 
påverkansrapporter från externa 
granskare.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Investerarna bör få kostnadseffektiv 
tillgång till tillförlitlig information om de 
europeiska gröna obligationerna. 
Emittenter av europeiska gröna 
obligationer bör därför låta externa 
granskare tillhandahålla en granskning av 
faktabladet för europeiska gröna 
obligationer före emission och 
granskningar av de årliga 

(14) Investerarna bör få kostnadseffektiv 
tillgång till tillförlitlig information om de 
certifierade gröna given-obligationerna. 
Emittenter av certifierade gröna given-
obligationer bör därför låta oberoende 
externa granskare tillhandahålla en 
granskning av faktabladet för certifierade 
gröna given-obligationer före emission 
och granskningar av de årliga 
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anslagsrapporterna för europeiska gröna 
obligationer efter emission.

anslagsrapporterna för certifierade gröna 
given-obligationer efter emission.

Ändringsförslag17

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att förbättra öppenheten bör 
emittenter även lämna ut uppgifter om sina 
obligationers miljöpåverkan genom 
offentliggörande av konsekvensrapporter, 
vilket bör ske minst en gång under 
obligationens löptid. För att tillhandahålla 
investerarna all information som är 
relevant för bedömningen av 
miljöpåverkan av europeiska gröna 
obligationer bör det i 
konsekvensrapporterna tydligt anges vilka 
mått, metoder och antaganden som 
tillämpats vid bedömningen av 
miljöpåverkan. För att göra det enklare att 
jämföra europeiska gröna obligationer 
och för att underlätta lokaliseringen av 
relevant information är det nödvändigt att 
upprätta mallar för utlämnandet av sådan 
information.

(18) För att förbättra öppenheten bör 
emittenter även lämna ut uppgifter om sina 
obligationers miljöpåverkan genom 
offentliggörande av konsekvensrapporter, 
vilket bör ske minst två gånger under 
obligationens löptid, och igen när den 
förfaller. För att tillhandahålla investerarna 
all information som är relevant för 
bedömningen av miljöpåverkan av 
certifierade gröna given-obligationer bör 
det i konsekvensrapporterna tydligt anges 
vilka mått, metoder och antaganden som 
tillämpats vid bedömningen av 
miljöpåverkan. För att göra det enklare att 
jämföra certifierade gröna given-
obligationer och för att underlätta 
lokaliseringen av relevant information är 
det nödvändigt att upprätta mallar för 
utlämnandet av sådan information. 
Informationen i påverkansrapporterna 
bör bedömas av externa granskare. 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att stärka öppenheten gentemot 
investerare vad gäller hur 
obligationsintäkternas anpassning till 
taxonomikraven bedöms bör externa 
granskare i tillräcklig detalj informera 
användarna av granskningar före och efter 
emissionen om de metoder och 

(22) För att stärka öppenheten gentemot 
investerare vad gäller hur 
obligationsintäkternas anpassning till 
taxonomikraven bedöms bör externa 
granskare i tillräcklig detalj informera 
användarna av granskningar före och efter 
emissionen samt påverkansrapporterna 
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grundläggande antaganden de använder vid 
sin externa granskning och samtidigt ta 
vederbörlig hänsyn till skyddet av 
äganderättsligt skyddade data och 
immateriella rättigheter.

om de metoder och grundläggande 
antaganden de använder vid sin externa 
granskning och samtidigt ta vederbörlig 
hänsyn till skyddet av äganderättsligt 
skyddade data och immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Det är nödvändigt att undvika att 
nationella behöriga myndigheter tillämpar 
denna förordning på olika sätt. Samtidigt är 
det nödvändigt att sänka de externa 
granskarnas transaktions- och 
rörelsekostnader för att stärka investerarnas 
förtroende och öka rättssäkerheten. Det är 
därför lämpligt att ge Esma allmän 
behörighet att registrera och utöva 
fortlöpande tillsyn över registrerade 
externa granskare i unionen. Att anförtro 
Esma det ensamma ansvaret för dessa 
frågor bör säkerställa lika villkor i fråga 
om registreringskrav och fortlöpande 
tillsyn samt undanröja risken för 
tillsynsarbitrage i medlemsstaterna. 
Samtidigt bör ett sådant ensamt ansvar leda 
till en optimerad fördelning av 
tillsynsresurser på unionsnivå och därmed 
göra Esma till ett kunskapscentrum 
samtidigt som tillsynen effektiviseras.

(25) Det är nödvändigt att undvika att 
nationella behöriga myndigheter tillämpar 
denna förordning på olika sätt. Samtidigt är 
det nödvändigt att sänka de externa 
granskarnas transaktions- och 
rörelsekostnader för att stärka investerarnas 
förtroende och öka rättssäkerheten, och för 
att undvika att det uppstår monopolistiska 
marknadsstrukturer eftersom höga 
emissionskostnader skulle kunna fungera 
som hinder för emission av gröna 
obligationer. Det är därför lämpligt att ge 
Esma allmän behörighet att registrera och 
utöva fortlöpande tillsyn över registrerade 
externa granskare i unionen. Att anförtro 
Esma det ensamma ansvaret för dessa 
frågor bör säkerställa lika villkor i fråga 
om registreringskrav och fortlöpande 
tillsyn samt undanröja risken för 
tillsynsarbitrage i medlemsstaterna. 
Samtidigt bör ett sådant ensamt ansvar leda 
till en optimerad fördelning av 
tillsynsresurser på unionsnivå och därmed 
göra Esma till ett kunskapscentrum 
samtidigt som tillsynen effektiviseras.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att uppmuntra externa 
granskare att tillhandahålla emittenter av 
europeiska gröna obligationer sina 
tjänster från det att denna förordning börjar 
tillämpas föreskrivs i denna förordning en 
övergångsordning för de första 30 
månaderna efter det att denna förordning 
börjar tillämpas.

(36) För att uppmuntra externa 
granskare att tillhandahålla emittenter av 
certifierade gröna given-obligationer sina 
tjänster från det att denna förordning börjar 
tillämpas föreskrivs i denna förordning en 
övergångsordning för de första 30 
månaderna efter det att denna förordning 
börjar tillämpas. Hållbara obligationer 
som redan emitterats vid datumet för 
[ikraftträdande][tillämpning] av denna 
förordning måste inte efterleva denna 
förordning med avseende på 
upplysningskrav och användning av 
externa granskare.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Denna förordning har två syften: Å 
ena sidan syftar den till att säkerställa att 
enhetliga krav tillämpas på användningen 
av beteckningen ”europeisk grön 
obligation” eller ”EuGB”. Å andra sidan 
syftar den till att inrätta en enkel ram för 
registrering och tillsyn för externa 
granskare genom att anförtro en enda 
tillsynsmyndighet registreringen och 
tillsynen av externa granskare i unionen. 
Båda syftena bör göra det enklare att 
anskaffa kapital för projekt som syftar till 
att uppnå miljömässigt hållbara mål. 
Eftersom de målen inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan kan uppnås bättre på 
unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(37) Denna förordning har tre syften: 
För det första syftar denna förordning till 
att säkerställa att enhetliga regulatoriska 
krav tillämpas på användningen av 
beteckningen ”certifierad gröna given-
obligation”. För det andra fastställs 
transparenskrav för att förbättra 
investerarnas förmåga att jämföra andra 
gröna obligationer, bland annat genom 
att jämföra anpassningen av intäkterna 
från sådana obligationer med de krav på 
tekniska granskningskriterier som anges i 
artikel 19 i förordning (EU) 2020/852, 
och för att säkerställa att inga 
obligationer som marknadsförs som 
gröna eller miljömässigt hållbara kan 
finansiera ekonomisk verksamhet som 
orsakar betydande skada på miljön, 
oavsett om obligationen betecknas som en 
sådan obligation. Slutligen syftar den till 
att inrätta en enkel ram för registrering och 
tillsyn för externa granskare genom att 
anförtro en enda tillsynsmyndighet 
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registreringen och tillsynen av externa 
granskare i unionen. Båda målen bör 
underlätta kapitalanskaffning för projekt 
som syftar till att uppnå miljömässigt 
hållbara mål, säkerställa integriteten i 
miljöpåståenden från emittenter av 
certifierade gröna given-obligationer och 
öka transparensen i miljöprestanda för 
andra obligationer som marknadsförs 
som miljömässigt hållbara. Eftersom de 
målen inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna, utan kan 
uppnås bättre på unionsnivå, får unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs enhetliga krav 
för obligationsemittenter som vill använda 
beteckningen ”europeisk grön obligation” 
eller ”EuGB” för sina miljömässigt 
hållbara obligationer som är tillgängliga för 
investerare i unionen, och inrättandet av 
en ram för registreringssystem och tillsyn 
för externa granskare av europeiska gröna 
obligationer.

I denna förordning fastställs enhetliga 
regulatoriska krav för 
obligationsemittenter som vill använda 
beteckningen ”certifierad gröna given-
obligation” för sina miljömässigt hållbara 
obligationer som är tillgängliga för 
investerare i unionen, och inrättas en ram 
för registreringssystem och tillsyn för 
externa granskare av europeiska gröna 
given-obligationer, och det fastställs också 
transparenskrav för emittenter av andra 
gröna obligationer som inte använder 
beteckningen ”certifierad gröna given-
obligation”.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Euratom, unionen och något av 
deras organ.

(a) Unionen och något av dess organ.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) annan grön obligation: en 
obligation vars emittent ingår ett åtagande 
gentemot investerarna att intäkterna från 
obligationen ska anslås till ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål 
enligt artikel 2.17 i förordning (EU) 
2019/2088, men vars emittent beslutar att 
inte använda beteckningen ”certifierad 
gröna given-obligation”. 

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Avdelning II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkor för användningen av beteckningen 
”europeisk grön obligation” eller 
”EuGB”

Villkor för användningen av beteckningen 
”certifierad gröna given-obligation” och 
för användningen av andra gröna 
obligationer.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beteckning Beteckningen ”certifierad gröna given-
obligation”

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användningen av intäkter enligt artikel 4 
ska avse ekonomisk verksamhet som 
uppfyller taxonomikraven, eller som 
kommer att uppfylla taxonomikraven inom 
en bestämd tidsperiod som fastställts i en 
taxonomianpassningsplan.

Användningen av intäkter enligt artikel 4 
ska avse ny ekonomisk verksamhet som 
uppfyller taxonomikraven, eller till 
omvandlingen av befintlig ekonomisk 
verksamhet så att den kan uppfylla 
taxonomikraven inom en bestämd 
tidsperiod som fastställts i en 
taxonomianpassningsplan. 

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den taxonomianpassningsplan som avses i 
första stycket ska innehålla en beskrivning 
av åtgärder och utgifter som är nödvändiga 
för att en ekonomisk verksamhet ska 
uppfylla taxonomikraven inom den 
angivna tidsperioden.

Den taxonomianpassningsplan som avses i 
första stycket ska innehålla en detaljerad 
beskrivning av åtgärder och utgifter som är 
nödvändiga för omvandlingen av en 
ekonomisk verksamhet så att den uppfyller 
taxonomikraven inom den angivna 
tidsperioden. 

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 60 för att komplettera 
denna förordning genom att specificera 
de ekonomiska verksamheter och kriterier 
som ska vara kvalificerade för den 
förlängda tioårsperioden och genom att 
specificera innehållet i 
taxonomianpassningsplanen. Den 
information som används i planen ska 
baseras på vetenskap och använda 
harmoniserad livscykelbedömning.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de delegerade akter som antagits i 
enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 
14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 
ändras efter det att obligationen 
emitterades ska emittenten anslå 
obligationsintäkterna till de 
användningsområden som avses i första 
stycket genom tillämpning av de 
delegerade akterna inom fem år från det att 
de började tillämpas.

Om de delegerade akter som antagits i 
enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 
14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 
ändras efter det att obligationen 
emitterades ska emittenten anslå 
obligationsintäkterna till de 
användningsområden som avses i första 
stycket genom tillämpning av de 
delegerade akterna inom fem år från det att 
de började tillämpas. Obligationsintäkter 
som redan fördelats ska inte behövs 
omfördelas vid en ändring i de delegerade 
akterna. 

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de delegerade akter som antagits i 
enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 
14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 

Om de delegerade akter som antagits i 
enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 
14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 
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ändras efter det att de skulder som avses i 
första stycket uppstod ska emittenten anslå 
obligationsintäkterna till de skulderna 
genom tillämpning av de delegerade 
akterna inom fem år från det att de började 
tillämpas.

ändras efter det att de skulder som avses i 
första stycket uppstod ska emittenten anslå 
obligationsintäkterna till de skulderna 
genom tillämpning av de delegerade 
akterna inom fem år från det att de började 
tillämpas. Obligationsintäkter som redan 
anslagits ska inte behövs omfördelas vid 
en ändring i de delegerade akterna. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Krav på transparens och ingen betydande 
skada för användningen av intäkter från 

andra gröna obligationer
1. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 7c ska emittenter 
av andra gröna obligationer i faktabladen 
före emissionen, tilldelningsrapporterna 
och påverkansrapporterna redovisa hur 
stor andel av användningen av intäkterna 
från dessa obligationer som uppfyller 
taxonomikraven.
2. Emittenter av andra gröna 
obligationer ska fördela intäkterna från 
dessa obligationer enbart till ekonomisk 
verksamhet som inte orsakar någon 
avsevärd skada för de miljömål som anges 
i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852 i 
enlighet med artikel 17 i den 
förordningen och de delegerade akter som 
antagits enligt artiklarna 10.3, 11.3, 12.2, 
13.2, 14.2 och 15.2 i den förordningen. 
Faktabladen före emission och 
tilldelningsrapporterna för de obligationer 
som avses i första stycket ska åtföljas av 
följande uttalande: ”Användningen av 
intäkter avser ekonomisk verksamhet som 
inte orsakar betydande skada när det 
gäller de miljömål som anges i artikel 9 i 
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förordning (EU) 2020/852 i enlighet med 
artikel 17 i den förordningen.”
3. Andra gröna obligationer ska bli 
föremål för översyner av faktablad före 
emission, tilldelningsrapporter och 
konsekvensrapporter från externa 
granskare som uppfyller kraven i 
avdelning III. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Krav på enhetsnivå för emittenter av 
certifierade gröna given-obligationer

1. En emittent av certifierade gröna 
given-obligationer ska anta en bredare 
miljöstrategi på enhetsnivå, som ska 
omfatta minst fem års mål för att minska 
emittentens miljöpåverkan i syfte att 
anpassa emittentens affärsmodell till 
miljömålen i artikel 9 i förordning (EU) 
2020/852.
Denna strategi ska i synnerhet
(a) inkludera femårsmål för att 
minska emittentens scope 1-, 2- och 3-
utsläpp av växthusgaser i syfte att 
säkerställa att emittentens affärsmodell 
anpassas till målet att begränsa den 
globala uppvärmningen till 1,5 °C över 
förindustriella nivåer,
(b) utesluta användningen av 
utsläppskrediter för koldioxid som ett sätt 
att uppfylla emittentens mål för minskade 
växthusgasutsläpp,
(c) upprätthålla principen om att ”inte 
orsaka någon betydande skada” i den 
mening som avses i artikel 17 i förordning 
(EU) 2020/852,
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(d) granskas av oberoende 
vetenskapliga granskare och göras 
tillgängliga för allmänheten.
2. Esma ska utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn med 
minimikrav för de bredare miljöstrategier 
som avses i punkt 1.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den ... [XX månader efter denna 
förordnings ikraftträdande]
Kommissionen ska ges befogenhet att 
komplettera denna förordning genom att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i denna punkt i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
3. Emittenter av certifierade gröna 
given-obligationer ska visa att de har 
beaktat allt av följande:
(a) investeringsbeslutens 
huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer,
(b) integrering av hållbarhetsrisker 
vid investeringsbeslut, 
(c) viktiga internationella 
konventioner och ramar för arbete och 
mänskliga rättigheter som avses i 
artikel 18 i förordning (EU) 2020/852.
4. Emittenter av andra gröna 
obligationer ska anta en bredare 
miljöstrategi på enhetsnivå i enlighet med 
punkt 1. Emittenter av sådana 
obligationer får välja att rapportera om 
den strategin med hjälp av andra tekniska 
standarder än de som utvecklats av Esma 
i enlighet med punkt 2.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 7c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7c
Framtida användning av beteckningen 

”certifierad gröna given-obligation”
Senast … [tre år efter dagen för denna 
förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen utfärda en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
bedömning av effekterna av att kräva att 
alla emittenter av obligationer som 
marknadsförs som gröna eller 
miljömässigt hållbara och som görs 
tillgängliga för investerare i unionen 
inom en period av tre till fem år ska 
använda beteckningen ”certifierad gröna 
given-obligation” och uppfylla kraven i 
denna avdelning fram till deras 
förfallodag.
På grundval av den bedömning som avses 
i första stycket ska kommissionen, när så 
är lämpligt, låta sin rapport åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag om ändring av denna 
förordning i syfte att kräva att alla 
emittenter av obligationer som 
marknadsförs som gröna eller 
miljömässigt hållbara och som görs 
tillgängliga för investerare i unionen 
använder beteckningen ”certifierad gröna 
given-obligation” och uppfyller kraven i 
denna avdelning fram till deras 
förfallodag. 

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 7d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7d
EU-institutioners och EU-organs 

användning av standarden för certifierade 
gröna given-obligationer
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EU:s institutioner och organ ska använda 
sig av standarden för certifierade gröna 
given-obligationer och tillämpa 
kriterierna i artiklarna 4–7 vid alla 
emissioner av obligationer som syftar till 
miljömässig hållbarhet. 

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje år och fram till dess att alla 
intäkter från den europeiska gröna 
obligationen i fråga har anslagits ska 
emittenter av europeiska gröna 
obligationer utarbeta en anslagsrapport för 
den europeiska gröna obligationen genom 
att använda mallen i bilaga II där det 
framgår att intäkterna från de aktuella 
europeiska gröna obligationerna, från 
dagen för emissionen fram till utgången av 
det år som rapporten avser, har anslagits i 
enlighet med artiklarna 4–7.

1. Varje år och fram till dess att alla 
intäkter från den certifierade gröna given-
obligationen i fråga har anslagits eller, om 
certifierade gröna given-obligationen 
berörs av en taxonomianpassningsplan i 
enlighet med artikel 6.1, var sjätte månad 
och fram till dess att användningen av de 
intäkter som avses i artikel 4 i denna 
förordning går till ekonomisk verksamhet 
som till fullo uppfyller taxonomikraven, 
ska emittenter av certifierade gröna given-
obligationen utarbeta en anslagsrapport för 
den certifierade gröna given-obligationen 
genom att använda mallen i bilaga II där 
det framgår att intäkterna från de aktuella 
europeiska gröna given-obligationen, från 
dagen för emissionen fram till utgången av 
det år som rapporten avser, har anslagits i 
enlighet med artiklarna 4–7. 

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer ska låta en extern granskare 
utföra en granskning av den anslagsrapport 
som utarbetats efter att alla intäkter från 

3. Emittenter av certifierade gröna 
given-obligationer ska låta en extern 
granskare utföra en granskning av den 
anslagsrapport som utarbetats efter alla 
intäkter från den certifierade gröna given-
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den europeiska gröna obligationen har 
anslagits i enlighet med artiklarna 4–7.

obligationen, eller, om den certifierade 
gröna given-obligationen berörs av en 
taxonomianpassningsplan, var sjätte 
månad och fram till dess att 
användningen av de intäkter som avses i 
artikel 4 i denna förordning går till 
ekonomisk verksamhet som till fullo 
uppfyller taxonomikraven, i enlighet med 
artiklarna 4–7.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer ska, efter det att alla intäkter 
från sådana obligationer har anslagits och 
minst en gång under obligationens löptid, 
utarbeta en konsekvensrapport avseende 
den europeiska gröna obligationen vad 
gäller miljöpåverkan i samband med 
användningen av obligationsintäkterna 
genom att använda mallen i bilaga III.

1. Emittenter av certifierade gröna 
given-obligationen ska, efter det att alla 
intäkter från sådana obligationer har 
anslagits och minst två gånger under 
obligationens löptid och när obligationen 
förfaller, utarbeta en konsekvensrapport 
avseende den certifierade gröna given-
obligationen vad gäller miljöpåverkan i 
samband med användningen av 
obligationsintäkterna genom att använda 
mallen i bilaga III. 

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Meddela tillfälligt förbud för ett 
erbjudande av europeiska gröna 
obligationer under högst tio på varandra 
följande arbetsdagar vid ett och samma 
tillfälle, om det föreligger skälig anledning 
att misstänka att artiklarna 8–13 i denna 
förordning har överträtts.

(e) Meddela tillfälligt förbud för ett 
erbjudande av certifierade gröna given-
obligationen, så länge det behövs, vid 
något enskilt tillfälle om det föreligger 
skälig anledning att misstänka att artiklarna 
7a–13 i denna förordning har överträtts.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Förbjuda annonsering helt eller 
tillfälligt eller kräva att emittenter av 
europeiska gröna obligationer eller 
relevanta finansiella mellanhänder upphör 
med eller tillfälligt drar in annonseringen 
under högst tio på varandra följande 
arbetsdagar vid ett och samma tillfälle, om 
det föreligger skälig anledning att tro att 
artiklarna 8–13 i denna förordning har 
överträtts.

(f) Förbjuda annonsering helt eller 
tillfälligt eller kräva att emittenter av 
certifierade gröna given-obligationen eller 
relevanta finansiella mellanhänder upphör 
med eller tillfälligt drar in annonseringen 
så länge det behövs vid ett och samma 
tillfälle, om det föreligger skälig anledning 
att tro att artiklarna 7a–13 i denna 
förordning har överträtts.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Förbjuda ett erbjudande av 
obligationer som marknadsförs som 
miljömässigt hållbara, inbegripet 
certifierade gröna given-obligationen, vid 
något enskilt tillfälle då artiklarna 7a-13 i 
denna förordning har överträtts.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Förbjuda annonsering eller kräva 
att emittenter av obligationer som 
marknadsförs som miljömässigt hållbara, 
inbegripet certifierade gröna given-
obligationer, eller berörda finansiella 
mellanhänder, upphör med annonsering 
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vid något enskilt tillfälle då artiklarna 7a-
13 i denna förordning har överträtts.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Överträdelser av artiklarna 8–13. (a) Överträdelser av artiklarna 4–13, 
inbegripet underlåtenhet att visa att 
ekonomisk verksamhet som omfattas av 
en plan för anpassning av taxonomin 
uppfyller taxonomikraven efter det att 
verksamheten har slutförts.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 63a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 63a
Översyn

Senast ... [tre år efter att denna 
förordning har trätt i kraft] och därefter 
vart tredje år, ska kommissionen, på 
grundval av synpunkter från plattformen 
för hållbar finansiering, lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av denna förordning.
Rapporten ska särskilt innehålla en 
utvärdering av följande:
(a) Anammandet av standarden för 
den gröna given-obligationen och dess 
marknadsandel, både i unionen och 
globalt.
(b) Effekterna av denna förordning på 
omställningen till en hållbar ekonomi.
(c) Effekterna av standarden för 
certifierade gröna given-obligationer när 
det gäller att minska det årliga gapet i 
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fråga om ytterligare investeringar som 
krävs för att uppnå unionens klimatmål 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/11191a, samt för att 
omdirigera privata kapitalflöden till 
hållbara.
(d) Funktionssättet för marknaden för 
externa granskare, med angivande av 
marknadskoncentration och externa 
granskares opartiskhet.
(e) Lämpligheten av finansiering av 
Esma genom erkännande-, godkännande- 
och tillsynsavgifter.
(f) Lämpligheten av de 
tredjelandsordningar som föreskrivs i 
avdelning III kapitel IV.
(g) Miljöanspråkens trovärdighet på 
marknaden för hållbara obligationer.
Rapporten efter utvidgningen av 
förordning (EU) 2020/852 till andra 
hållbarhetsmål som avses i artikel 26.2 i 
den förordningen ska också bedöma 
möjligheten att utvidga standarden för 
certifierade för gröna given-obligationer 
till dessa andra hållbarhetsmål.
Kommissionens rapporter får vid behov 
åtföljas av lagstiftningsförslag om 
ändring av denna förordning. 
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/1119 av den 30 juni 
2021 om inrättande av en ram för att 
uppnå klimatneutralitet och om ändring 
av förordningarna (EG) nr 401/2009 och 
(EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag) 
(EUT L 243, 9.7.2021, s.1).

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Miljöstrategi och logisk grund 3. Strategi och logisk grund när det 
gäller miljö, hållbarhet, 
människorättsrisker och god förvaltning i 
skattefrågor
– [Offentliggörande av den bredare 
miljöstrategi som avses i artikel 7b.1, med 
användning av de tekniska standarder för 
tillsyn som avses i artikel 7b.2]
– [Påvisande av integreringen av 
hållbarhetsrisker och respekten för 
viktiga internationella konventioner och 
ramar för arbete och mänskliga 
rättigheter i beslutsprocessen, i enlighet 
med artikel 7b.3]

– [Information om hur obligationen 
överensstämmer med emittentens bredare 
miljöstrategi]

– [Information om hur och i vilken 
utsträckning obligationen överensstämmer 
med emittentens bredare miljöstrategi och 
om hur och i vilken utsträckning 
emissionen av den certifierade gröna 
given-obligationen är avsedd att öka 
andelen av emittentens kapitalutgifter och 
driftskostnader i samband med, och av 
dess omsättning från, ekonomiska 
verksamheter som räknas som 
miljömässigt hållbara enligt förordning 
(EU) 2020/852]

[Vilka miljömål i artikel 9 i förordning 
2020/852 som obligationen eftersträvar]

[Vilka miljömål i artikel 9 i förordning 
2020/852 som obligationen eftersträvar] 

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4.3 – stycke 2 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För projekt som berörs av en 
taxonomianpassningsplan: en detaljerad 
förteckning över de åtgärder och utgifter 
som krävs för att omvandla den 
ekonomiska verksamheten för att uppfylla 
taxonomikraven inom en specificerad 
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tidsperiod som inte överstiger fem år, eller 
i motiverade fall inom högst tio år. 

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – del A – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För tillgångar som berörs av en 
taxonomianpassningsplan: Framstegen i 
fråga om genomförandet av planen under 
rapporteringsperioden, och den förväntade 
dagen för slutförandet.

– För tillgångar som berörs av en 
taxonomianpassningsplan: Framstegen i 
fråga om genomförandet av planen under 
rapporteringsperioden, samt de återstående 
åtgärderna och den förväntade dagen för 
slutförandet.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– [Information om hur obligationen 
överensstämmer med emittentens bredare 
miljöstrategi, enligt vad som fastställs i 
faktabladet]

– [Information om hur obligationen 
överensstämmer med emittentens bredare 
miljöstrategi, enligt vad som fastställs i 
faktabladet, särskilt
(a) i vilken utsträckning den 
certifierade gröna given-obligationen har 
ökat andelen av emittentens 
kapitalutgifter och driftskostnader 
relaterade till, och av dess omsättning 
från, ekonomiska verksamheter som 
räknas som miljömässigt hållbara enligt 
förordning (EU) nr2020/852,
(b) i vilken utsträckning emissionen 
av den certifierade gröna given-
obligationen har bidragit till emittentens 
miljömål på enhetsnivå, särskilt 
femårsmålen att minska emittentens 
utsläpp av växthusgaser 1, 2 och 3 för att 
säkerställa att emittentens affärsmodell 
anpassas till målet att begränsa den 
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globala uppvärmningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå.] 

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
 Bilaga III – punkt 3 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För tillgångar som berörs av en 
taxonomianpassningsplan: bekräftelse av 
överensstämmelse med taxonomikraven 
efter slutförande
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