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Ændringsforslag  124 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til forordning 

Overskrift 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS FORORDNING 

om fastlæggelse af en ramme til fremme af 

bæredygtige investeringer 

(EØS-relevant tekst) 

Forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS FORORDNING 

om fastlæggelse af en ramme til fremme af 

bæredygtig finansiering 

(EØS-relevant tekst) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  125 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 

Europæiske Union har til formål at oprette 

et indre marked til fremme af en 

bæredygtig udvikling i Europa, bl.a. 

baseret på en afbalanceret økonomisk 

vækst og et højt niveau for beskyttelse og 

forbedring af miljøkvaliteten.  

(1) Artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 

Europæiske Union har til formål at oprette 

et indre marked til fremme af en 

bæredygtig udvikling i Europa, bl.a. 

baseret på en afbalanceret økonomisk 

vækst og et højt niveau for beskyttelse og 

forbedring af miljøkvaliteten. De opnåede 

resultater, både hvad angår økonomisk 

vækst og miljøbeskyttelse, opfylder langt 

fra de her anførte mål. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 

Europæiske Union har til formål at oprette 

et indre marked til fremme af en 

bæredygtig udvikling i Europa, bl.a. 

baseret på en afbalanceret økonomisk 

vækst og et højt niveau for beskyttelse og 

forbedring af miljøkvaliteten.  

(1) Artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 

Europæiske Union har til formål at oprette 

et indre marked til fremme af en 

bæredygtig udvikling i Europa, bl.a. 

baseret på en afbalanceret økonomisk 

vækst, sociale fremskridt og et højt niveau 

for beskyttelse og forbedring af 

miljøkvaliteten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) I november 2017 proklamerede og 

underskrev Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen den europæiske søjle 

for sociale rettigheder, som støtter et 

Europa, der håndterer arbejdsløshed, 

fattigdom og forskelsbehandling, og som 

sikrer lige muligheder for unge 

mennesker og udsatte personer. En 

omfattende og bred gennemførelse af 

søjlen kan fremmes ved at sikre, at 

pengestrømmene er overensstemmende 

med en sådan tilgang. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  128 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(4) EU's konkurrenceevne på lang sigt 

afhænger af bæredygtighed og overgangen 

til en kulstoffattig og klimaresistent mere 

ressourceeffektiv og cirkulær økonomi. 

Bæredygtighed har længe været 

fokusområde for EU-projektet, og de 

sociale og miljømæssige aspekter heraf er 

anerkendt i traktaterne. 

(4) EU's konkurrenceevne på lang sigt 

afhænger af bæredygtighed og overgangen 

til en kulstoffattig og klimaresistent mere 

ressourceeffektiv og cirkulær økonomi. 

Bæredygtighed har længe været 

fokusområde for EU-projektet, og de 

sociale og miljømæssige aspekter heraf er 

anerkendt i traktaterne, men dette forbliver 

et fromt løfte henset til de skuffende 

resultater fra et socialt og miljømæssigt 

perspektiv. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  129 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Taskforcen på højt niveau for 

investeringer i social infrastruktur i 

Europa offentliggjorde i januar 2018 sin 

rapport, der vurderer, at manglen på 

investeringer i social infrastruktur i EU 

beløber sig til mindst 100-150 mia. EUR 

om året og til over 1,5 billioner EUR i alt i 

perioden 2018-2030. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Store handelsaftaler såsom TTIP, 

CETA, frihandelsaftalen mellem EU og 

Japan mv. samt den deraf følgende øgede 

massetransit af varer kan have en stor 
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negativ indvirkning på miljøet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  131 

Stefan Gehrold 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) I december 2016 gav Kommissionen en 

ekspertgruppe på højt plan mandat til at 

udvikle en omfattende og 

sammenhængende EU-strategi for 

bæredygtig finansiering. I rapporten fra 

ekspertgruppen på højt plan, der blev 

offentliggjort den 31. januar 201824, 

opfordrer ekspertgruppen til, at der oprettes 

et teknisk robust klassificeringssystem på 

EU-plan for at skabe klarhed over, hvilke 

aktiviteter der er "grønne" eller 

"bæredygtige"; første trin i 

klassificeringssystemet er modvirkning af 

klimaændringer.  

(5) I december 2016 gav Kommissionen en 

ekspertgruppe på højt plan mandat til at 

udvikle en omfattende og 

sammenhængende EU-strategi for 

bæredygtig finansiering. I rapporten fra 

ekspertgruppen på højt plan, der blev 

offentliggjort den 31. januar 201824, 

opfordrer ekspertgruppen til, at der oprettes 

et teknisk robust klassificeringssystem på 

EU-plan for at skabe klarhed over, hvilke 

aktiviteter der er "grønne" eller 

"bæredygtige"; første trin i 

klassificeringssystemet er mindskelse af 

menneskers indvirkning på 

klimaændringer.  

_________________ _________________ 

24 Endelig rapport fra EU-ekspertgruppen 

på højt plan om bæredygtig finansiering 

"Financing a Sustainable European 

Economy", findes på: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

24 Endelig rapport fra EU-ekspertgruppen 

på højt plan om bæredygtig finansiering 

"Financing a Sustainable European 

Economy", findes på: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

ambitiøs og sammenhængende strategi for 

bæredygtig finansiering. Et af målene i 

denne handlingsplan er at omlægge 

kapitalstrømme i retning af bæredygtige 

investeringer for at opnå en bæredygtig og 

inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 

klassificeringssystem for bæredygtige 

aktiviteter er den vigtigste og mest 

presserende foranstaltning i 

handlingsplanen. Det anerkendes i 

handlingsplanen, at en omlægning af 

kapitalstrømme til mere bæredygtige 

aktiviteter skal være baseret på en fælles 

fortolkning af begrebet "bæredygtig". 

Som et første skridt bør klare retningslinjer 

for de aktiviteter, der bidrager til 

modvirkning af klimaændringer, kunne 

bidrage til at informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Yderligere retningslinjer for 

aktiviteter, der bidrager til andre 

bæredygtige mål, herunder sociale mål, 

kan udarbejdes på et senere tidspunkt. 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

ambitiøs og sammenhængende strategi for 

bæredygtig finansiering. Et af målene i 

denne handlingsplan er at omlægge 

kapitalstrømme i retning af bæredygtige 

investeringer for at opnå en bæredygtig og 

inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 

klassificeringssystem for bæredygtige 

aktiviteter og udformningen af indikatorer 

til fastlæggelse af forskellige aktiviteters 

bæredygtighed er den vigtigste og mest 

presserende foranstaltning i 

handlingsplanen. Det anerkendes i 

handlingsplanen, at en omlægning af 

kapitalstrømme til mere bæredygtige 

aktiviteter skal være baseret på en fælles, 

helhedsorienteret forståelse af virkningen 

af økonomiske aktiviteter og investeringer 

for bæredygtighed. Som et første skridt bør 

klare retningslinjer for de aktiviteter, der 

bidrager til modvirkning af 

klimaændringer, kunne bidrage til at 

informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Samtidig udarbejdes der 

yderligere retningslinjer for aktiviteter, der 

bidrager til sociale mål under hensyntagen 

til, at FN's mål for bæredygtig udvikling 

omfatter alle tre aspekter af 

bæredygtighed, nemlig miljømæssig, 

social og økonomisk styring. Dette 

afspejler desuden Det Europæiske Råds 

konklusioner af 20. juni 2017 om, at EU 

og medlemsstaterne er stærkt engageret i 

gennemførelsen af 2030-dagsordenen på 

en fuldstændig, sammenhængende, 

omfattende, integreret og effektiv måde. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 
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Begrundelse 

 

Achieving the SDGs in the European Union requires the channelling of capital flows towards 

sustainable investments. offering financial products and services which pursue socially 

sustainable objectives is an effective way of channelling private investments into sustainable 

activities. To achieve this aim, the SDGs and the European Pillar of Social rights offer a rich 

and useful basis for building a social taxonomy that complements a taxonomy built on 

environmental objectives. The SDGs are built on the premise that the environment, society 

and economic development are interlinked and must be addressed in an integrated manner. 

Thus, developing taxonomies in parallel woul provide the opportunity to explore those 

intelinkages 

 

Ændringsforslag  133 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

ambitiøs og sammenhængende strategi for 

bæredygtig finansiering. Et af målene i 

denne handlingsplan er at omlægge 

kapitalstrømme i retning af bæredygtige 

investeringer for at opnå en bæredygtig og 

inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 

klassificeringssystem for bæredygtige 

aktiviteter er den vigtigste og mest 

presserende foranstaltning i 

handlingsplanen. Det anerkendes i 

handlingsplanen, at en omlægning af 

kapitalstrømme til mere bæredygtige 

aktiviteter skal være baseret på en fælles 

fortolkning af begrebet "bæredygtig". 

Som et første skridt bør klare retningslinjer 

for de aktiviteter, der bidrager til 

modvirkning af klimaændringer, kunne 

bidrage til at informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Yderligere retningslinjer for 

aktiviteter, der bidrager til andre 

bæredygtige mål, herunder sociale mål, kan 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

ambitiøs og sammenhængende strategi for 

bæredygtig finansiering. Et af målene i 

denne handlingsplan er at omlægge 

kapitalstrømme i retning af bæredygtige 

investeringer for at opnå en bæredygtig og 

inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 

klassificeringssystem for bæredygtige 

aktiviteter og fastlæggelsen af indikatorer 

til udpegelse af disse er den vigtigste og 

mest presserende foranstaltning i 

handlingsplanen. Det anerkendes i 

handlingsplanen, at en omlægning af 

kapitalstrømme til mere bæredygtige 

aktiviteter skal være baseret på en fælles, 

helhedsorienteret forståelse af virkningen 

af økonomiske aktiviteter og investeringer 

for miljømæssig og social bæredygtighed 

og ressourceeffektivitet. Som et første 

skridt bør klare retningslinjer for de 

aktiviteter, der bidrager til modvirkning af 

klimaændringer, kunne bidrage til at 

informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer bæredygtige 
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udarbejdes på et senere tidspunkt. økonomiske aktiviteter. Yderligere 

retningslinjer for aktiviteter, der bidrager 

til andre bæredygtige mål, herunder sociale 

mål, kan udarbejdes på et senere tidspunkt. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Ændringsforslag  134 

Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

ambitiøs og sammenhængende strategi for 

bæredygtig finansiering. Et af målene i 

denne handlingsplan er at omlægge 

kapitalstrømme i retning af bæredygtige 

investeringer for at opnå en bæredygtig og 

inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 

klassificeringssystem for bæredygtige 

aktiviteter er den vigtigste og mest 

presserende foranstaltning i 

handlingsplanen. Det anerkendes i 

handlingsplanen, at en omlægning af 

kapitalstrømme til mere bæredygtige 

aktiviteter skal være baseret på en fælles 

fortolkning af begrebet "bæredygtig". Som 

et første skridt bør klare retningslinjer for 

de aktiviteter, der bidrager til modvirkning 

af klimaændringer, kunne bidrage til at 

informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Yderligere retningslinjer for 

aktiviteter, der bidrager til andre 

bæredygtige mål, herunder sociale mål, kan 

udarbejdes på et senere tidspunkt. 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

ambitiøs og sammenhængende strategi for 

bæredygtig finansiering. Et af målene i 

denne handlingsplan er at omlægge 

kapitalstrømme i retning af bæredygtige 

investeringer for at opnå en bæredygtig og 

inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 

klassificeringssystem og indikatorer for 

bæredygtige aktiviteters CO2-emissioner 

er den vigtigste og mest presserende 

foranstaltning i handlingsplanen. Det 

anerkendes i handlingsplanen, at en 

omlægning af kapitalstrømme til mere 

bæredygtige aktiviteter skal være baseret 

på en fælles fortolkning af begrebet 

"bæredygtig". Som et første skridt bør 

klare retningslinjer for de aktiviteter, der 

bidrager til modvirkning af 

klimaændringer, kunne bidrage til at 

informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Yderligere retningslinjer for 

aktiviteter, der bidrager til andre 

bæredygtige mål, herunder sociale mål, kan 

udarbejdes på et senere tidspunkt. 
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_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Ændringsforslag  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

ambitiøs og sammenhængende strategi for 

bæredygtig finansiering. Et af målene i 

denne handlingsplan er at omlægge 

kapitalstrømme i retning af bæredygtige 

investeringer for at opnå en bæredygtig og 

inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 

klassificeringssystem for bæredygtige 

aktiviteter er den vigtigste og mest 

presserende foranstaltning i 

handlingsplanen. Det anerkendes i 

handlingsplanen, at en omlægning af 

kapitalstrømme til mere bæredygtige 

aktiviteter skal være baseret på en fælles 

fortolkning af begrebet "bæredygtig". Som 

et første skridt bør klare retningslinjer for 

de aktiviteter, der bidrager til modvirkning 

af klimaændringer, kunne bidrage til at 

informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Yderligere retningslinjer for 

aktiviteter, der bidrager til andre 

bæredygtige mål, herunder sociale mål, 

kan udarbejdes på et senere tidspunkt. 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

ambitiøs og sammenhængende strategi for 

bæredygtig finansiering. Et af målene i 

denne handlingsplan er at omlægge 

kapitalstrømme i retning af bæredygtige 

investeringer for at opnå en bæredygtig og 

inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 

klassificeringssystem for bæredygtige 

aktiviteter er den vigtigste og mest 

presserende foranstaltning i 

handlingsplanen. Det anerkendes i 

handlingsplanen, at en omlægning af 

kapitalstrømme til mere bæredygtige 

aktiviteter skal være baseret på en fælles 

fortolkning af begrebet "bæredygtig". Som 

et første skridt bør klare retningslinjer for 

de aktiviteter, der bidrager til modvirkning 

af klimaændringer, kunne bidrage til at 

informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Yderligere retningslinjer for 

aktiviteter, der bidrager til andre 

bæredygtige mål, herunder sociale og 

ledelsesmæssige mål, bør udarbejdes snart 

derefter. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 
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Ændringsforslag  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

ambitiøs og sammenhængende strategi for 

bæredygtig finansiering. Et af målene i 

denne handlingsplan er at omlægge 

kapitalstrømme i retning af bæredygtige 

investeringer for at opnå en bæredygtig og 

inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 

klassificeringssystem for bæredygtige 

aktiviteter er den vigtigste og mest 

presserende foranstaltning i 

handlingsplanen. Det anerkendes i 

handlingsplanen, at en omlægning af 

kapitalstrømme til mere bæredygtige 

aktiviteter skal være baseret på en fælles 

fortolkning af begrebet "bæredygtig". Som 

et første skridt bør klare retningslinjer for 

de aktiviteter, der bidrager til modvirkning 

af klimaændringer, kunne bidrage til at 

informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Yderligere retningslinjer for 

aktiviteter, der bidrager til andre 

bæredygtige mål, herunder sociale mål, 

kan udarbejdes på et senere tidspunkt. 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

ambitiøs og sammenhængende strategi for 

bæredygtig finansiering. Et af målene i 

denne handlingsplan er at omlægge 

kapitalstrømme i retning af bæredygtige 

investeringer for at opnå en bæredygtig og 

inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 

klassificeringssystem for bæredygtige 

aktiviteter er den vigtigste og mest 

presserende foranstaltning i 

handlingsplanen. Det anerkendes i 

handlingsplanen, at en omlægning af 

kapitalstrømme til mere bæredygtige 

aktiviteter skal være baseret på en fælles 

fortolkning af begrebet "bæredygtig". Som 

et første skridt bør klare retningslinjer for 

de aktiviteter, der bidrager til modvirkning 

af klimaændringer, kunne bidrage til at 

informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Yderligere retningslinjer for 

aktiviteter, der bidrager til andre 

bæredygtige mål, herunder sociale mål, bør 

udarbejdes sideløbende. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Ændringsforslag  137 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

ambitiøs og sammenhængende strategi for 

bæredygtig finansiering. Et af målene i 

denne handlingsplan er at omlægge 

kapitalstrømme i retning af bæredygtige 

investeringer for at opnå en bæredygtig og 

inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 

klassificeringssystem for bæredygtige 

aktiviteter er den vigtigste og mest 

presserende foranstaltning i 

handlingsplanen. Det anerkendes i 

handlingsplanen, at en omlægning af 

kapitalstrømme til mere bæredygtige 

aktiviteter skal være baseret på en fælles 

fortolkning af begrebet "bæredygtig". Som 

et første skridt bør klare retningslinjer for 

de aktiviteter, der bidrager til modvirkning 

af klimaændringer, kunne bidrage til at 

informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Yderligere retningslinjer for 

aktiviteter, der bidrager til andre 

bæredygtige mål, herunder sociale mål, kan 

udarbejdes på et senere tidspunkt. 

(6) I marts 2018 offentliggjorde 

Kommissionen sin handlingsplan for 

finansiering af bæredygtig vækst25 med en 

strategi for bæredygtig finansiering. Et af 

målene i denne handlingsplan er at 

omlægge kapitalstrømme i retning af 

bæredygtige investeringer for at opnå en 

bæredygtig og inklusiv vækst. Oprettelsen 

af et fælles klassificeringssystem for 

bæredygtige aktiviteter er den vigtigste og 

mest presserende foranstaltning i 

handlingsplanen. Det anerkendes i 

handlingsplanen, at en omlægning af 

kapitalstrømme til mere bæredygtige 

aktiviteter skal være baseret på en fælles 

fortolkning af begrebet "bæredygtig". Som 

et første skridt bør klare retningslinjer for 

de aktiviteter, der bidrager til modvirkning 

af klimaændringer, kunne bidrage til at 

informere investorerne om de 

investeringer, som finansierer 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Yderligere retningslinjer for 

aktiviteter, der bidrager til andre 

bæredygtige mål, herunder sociale mål, kan 

udarbejdes på et senere tidspunkt. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Ændringsforslag  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Europa-Parlamentets rapport af 29. 

maj 2018 om bæredygtig finansiering 
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fastlægger de vigtigste elementer for de 

bæredygtige indikatorer og klassificering 

som et incitament for bæredygtige 

investeringer. Sammenhængen med 

relevant lovgivning bør sikres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7b) Vigtigheden af at opretholde en 

balance mellem de miljømæssige, sociale 

og ledelsesmæssige aspekter af 

bæredygtig finansiering og investeringer 

bør understreges og sikres med henblik på 

at håndhæve en miljøfølsom og inklusiv 

bæredygtig vækst. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  140 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Udfordringens omfang kræver, at 

hele det finansielle system og økonomien 

gradvist flyttes til en position, hvor de kan 

fungere på et bæredygtigt grundlag. Med 

henblik herpå er det nødvendigt at 

integrere bæredygtig finansiering i det 

almindelige budget, og det er nødvendigt 

at tage hensyn til bæredygtigheden i 

relation til de finansielle produkter og 

tjenesteydelser, der markedsføres som 

bæredygtige. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  141 

Kay Swinburne 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Omfanget af udfordringen, som 

indebærer, at hele det finansielle system 

og økonomien forflyttes til en position, 

hvor de kan fungere på et bæredygtigt 

grundlag, kræver gradvis tilnærmelse og 

overgang over en periode. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  142 

Costas Mavrides 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Udfordringens omfang kræver, at 

hele det finansielle system gradvist flyttes 

med henblik på at støtte økonomien, så 

den kan fungere på et bæredygtigt 

grundlag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  143 

Miguel Viegas 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Udbud af finansielle produkter, som (9) Resultaterne, der for nyligt blev 
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fremmer miljømæssigt bæredygtige mål, 

er en effektiv metode til at kanalisere 

private investeringer i retning af 

bæredygtige aktiviteter. Nationale krav 

vedrørende markedsføring af finansielle 

produkter og virksomhedsobligationer 

som bæredygtige investeringer, navnlig de 

krav, der giver de relevante 

markedsaktører mulighed for at anvende 

et nationalt mærke, har til formål at øge 

investorernes tillid, at skabe synlighed og 

at adressere problemstillinger vedrørende 

"grønvaskning". Grønvaskning er den 

praksis, der består i at opnå en urimelig 

konkurrencefordel ved at markedsføre et 

finansielt produkt som miljøvenligt, selv 

om det i virkeligheden ikke opfylder 

grundlæggende miljøstandarder. På 

nuværende tidspunkt har nogle få 

medlemsstater indført 

mærkningsordninger. De bygger på 

forskellige klassificeringssystemer for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. I betragtning af de politiske 

tilsagn i Parisaftalen og på EU-plan vil 

flere og flere medlemsstater sandsynligvis 

oprette mærkningsordninger eller 

pålægge markedsaktørerne andre krav 

vedrørende finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der 

markedsføres som miljømæssigt 

bæredygtige. Medlemsstaterne vil i denne 

forbindelse anvende deres egne nationale 

klassificeringssystemer for at afgøre, 

hvilke investeringer der kan betragtes som 

bæredygtige. Hvis sådanne nationale krav 

er baseret på forskellige kriterier for, 

hvilke økonomiske aktiviteter der kan 

betragtes som miljømæssigt bæredygtige, 

vil investorerne vige tilbage for at 

investere på tværs af grænserne, fordi det 

er vanskeligt at sammenligne de 

forskellige investeringsmuligheder. 

Derudover vil erhvervsdrivende, der 

ønsker at tiltrække investeringer fra hele 

Unionen, skulle opfylde forskellige 

kriterier i de forskellige medlemsstater, 

hvis deres aktiviteter skal betragtes som 

miljømæssigt bæredygtige i forbindelse 

fremlagt på De Forenede Nationers 24. 

klimakonference i Polen (COP24), 

afspejler alle de til dato gennemførte 

markedsinstrumenter, som har fejlet i 

relation til at løse klimaændringskrisen. 

Det er derfor nødvendigt at bryde med alle 

de miljøpolitiske retningslinjer, der er 

blevet pålagt indtil nu. Der skal hurtigst 

muligt gennemføres en sammenhængende 

lovgivningsmæssig tilgang, som er baseret 

på et behov for at sikre offentligt ejerskab 

i de strategiske sektorer såsom energi-, 

bank- og transportsektoren. Medmindre 

disse betingelser bliver opfyldt, vil CO2-

emissionerne tydeligvis aldrig blive 

nedbragt i tilstrækkeligt omfang til at 

opnå den kulstofneutralitet, som er 

nødvendig for, at vores planet kan 

overleve. 
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med de forskellige mærker. Mangel på 

ensartede kriterier vil således øge 

omkostningerne og være en betydelig 

hæmsko for de erhvervsdrivende og til 

hinder for adgangen til 

grænseoverskridende kapitalmarkeder for 

bæredygtige investeringer. Hindringerne 

for adgang til grænseoverskridende 

kapitalmarkeder med henblik på at rejse 

kapital til bæredygtige projekter forventes 

at vokse yderligere. Kriterierne for at 

afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, bør derfor 

harmoniseres på EU-plan for at fjerne 

hindringer for det indre markeds funktion 

og undgå, at de opstår i fremtiden. Med 

en sådan harmonisering vil de 

erhvervsdrivende få lettere ved at rejse 

kapitel til deres grønne aktiviteter på 

tværs af grænserne, da deres økonomiske 

aktiviteter kan sammenlignes på grundlag 

af ensartede kriterier, således at de kan 

udvælges som underliggende aktiver for 

miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Det vil derfor bidrage til at tiltrække 

investeringer på tværs af grænserne i 

Unionen.  

Or. pt 

Ændringsforslag  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Udbud af finansielle produkter, som 

fremmer miljømæssigt bæredygtige mål, er 

en effektiv metode til at kanalisere private 

investeringer i retning af bæredygtige 

aktiviteter. Nationale krav vedrørende 

markedsføring af finansielle produkter og 

virksomhedsobligationer som bæredygtige 

investeringer, navnlig de krav, der giver de 

relevante markedsaktører mulighed for at 

anvende et nationalt mærke, har til formål 

(9) Udbud af finansielle produkter, som 

fremmer miljømæssigt og økonomisk 

bæredygtige mål, er en effektiv metode til 

gradvist at kanalisere private investeringer 

i retning af bæredygtige aktiviteter. 

Nationale krav vedrørende markedsføring 

af finansielle produkter og 

virksomhedsobligationer som bæredygtige 

investeringer, navnlig de krav, der giver de 

relevante markedsaktører mulighed for at 
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at øge investorernes tillid, at skabe 

synlighed og at adressere problemstillinger 

vedrørende "grønvaskning". Grønvaskning 

er den praksis, der består i at opnå en 

urimelig konkurrencefordel ved at 

markedsføre et finansielt produkt som 

miljøvenligt, selv om det i virkeligheden 

ikke opfylder grundlæggende 

miljøstandarder. På nuværende tidspunkt 

har nogle få medlemsstater indført 

mærkningsordninger. De bygger på 

forskellige klassificeringssystemer for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. I betragtning af de politiske 

tilsagn i Parisaftalen og på EU-plan vil 

flere og flere medlemsstater sandsynligvis 

oprette mærkningsordninger eller 

pålægge markedsaktørerne andre krav 

vedrørende finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der 

markedsføres som miljømæssigt 

bæredygtige. Medlemsstaterne vil i denne 

forbindelse anvende deres egne nationale 

klassificeringssystemer for at afgøre, 

hvilke investeringer der kan betragtes som 

bæredygtige. Hvis sådanne nationale krav 

er baseret på forskellige kriterier for, hvilke 

økonomiske aktiviteter der kan betragtes 

som miljømæssigt bæredygtige, vil 

investorerne vige tilbage for at investere på 

tværs af grænserne, fordi det er vanskeligt 

at sammenligne de forskellige 

investeringsmuligheder. Derudover vil 

erhvervsdrivende, der ønsker at tiltrække 

investeringer fra hele Unionen, skulle 

opfylde forskellige kriterier i de forskellige 

medlemsstater, hvis deres aktiviteter skal 

betragtes som miljømæssigt bæredygtige i 

forbindelse med de forskellige mærker. 

Mangel på ensartede kriterier vil således 

øge omkostningerne og være en betydelig 

hæmsko for de erhvervsdrivende og til 

hinder for adgangen til 

grænseoverskridende kapitalmarkeder for 

bæredygtige investeringer. Hindringerne 

for adgang til grænseoverskridende 

kapitalmarkeder med henblik på at rejse 

kapital til bæredygtige projekter forventes 

at vokse yderligere. Kriterierne for at 

anvende et nationalt mærke, har til formål 

at øge investorernes tillid, at skabe 

synlighed og at adressere problemstillinger 

vedrørende "grønvaskning". På nuværende 

tidspunkt har nogle få medlemsstater 

indført mærkningsordninger. De bygger på 

forskellige klassificeringssystemer for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Hvis sådanne nationale krav er 

baseret på forskellige kriterier for, hvilke 

økonomiske aktiviteter der kan betragtes 

som miljømæssigt bæredygtige, vil 

investorerne vige tilbage for at investere på 

tværs af grænserne, fordi det er vanskeligt 

at sammenligne de forskellige 

investeringsmuligheder. Derudover vil 

erhvervsdrivende, der ønsker at tiltrække 

investeringer fra hele Unionen, skulle 

opfylde forskellige kriterier i de forskellige 

medlemsstater, hvis deres aktiviteter skal 

betragtes som miljømæssigt bæredygtige i 

forbindelse med de forskellige mærker. 

Mangel på ensartede kriterier vil således 

øge omkostningerne og være en betydelig 

hæmsko for de erhvervsdrivende og til 

hinder for adgangen til 

grænseoverskridende kapitalmarkeder for 

bæredygtige investeringer. Hindringerne 

for adgang til grænseoverskridende 

kapitalmarkeder med henblik på at rejse 

kapital til bæredygtige projekter forventes 

at vokse yderligere. Kriterierne for at 

afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt og økonomisk bæredygtig, 

bør derfor gradvist harmoniseres på EU-

plan for at fjerne hindringer for det indre 

markeds funktion og undgå, at de opstår i 

fremtiden. Med en sådan harmonisering vil 

de erhvervsdrivende få lettere ved at rejse 

kapitel til deres grønne aktiviteter på tværs 

af grænserne, da deres økonomiske 

aktiviteter kan sammenlignes på grundlag 

af ensartede kriterier, således at de kan 

udvælges som underliggende aktiver for 

miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Det vil derfor bidrage til at tiltrække 

investeringer på tværs af grænserne i 

Unionen. 
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afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, bør derfor 

harmoniseres på EU-plan for at fjerne 

hindringer for det indre markeds funktion 

og undgå, at de opstår i fremtiden. Med en 

sådan harmonisering vil de 

erhvervsdrivende få lettere ved at rejse 

kapitel til deres grønne aktiviteter på tværs 

af grænserne, da deres økonomiske 

aktiviteter kan sammenlignes på grundlag 

af ensartede kriterier, således at de kan 

udvælges som underliggende aktiver for 

miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Det vil derfor bidrage til at tiltrække 

investeringer på tværs af grænserne i 

Unionen.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  145 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Udbud af finansielle produkter, som 

fremmer miljømæssigt bæredygtige mål, er 

en effektiv metode til at kanalisere private 

investeringer i retning af bæredygtige 

aktiviteter. Nationale krav vedrørende 

markedsføring af finansielle produkter og 

virksomhedsobligationer som bæredygtige 

investeringer, navnlig de krav, der giver de 

relevante markedsaktører mulighed for at 

anvende et nationalt mærke, har til formål 

at øge investorernes tillid, at skabe 

synlighed og at adressere problemstillinger 

vedrørende "grønvaskning". Grønvaskning 

er den praksis, der består i at opnå en 

urimelig konkurrencefordel ved at 

markedsføre et finansielt produkt som 

miljøvenligt, selv om det i virkeligheden 

ikke opfylder grundlæggende 

miljøstandarder. På nuværende tidspunkt 

har nogle få medlemsstater indført 

(9) Udbud af finansielle produkter og 

tjenesteydelser, som fremmer 

miljømæssigt bæredygtige mål, er en 

effektiv metode til at kanalisere og gradvist 

flytte private investeringer i retning af 

bæredygtige aktiviteter. Nationale krav 

vedrørende markedsføring af finansielle 

produkter og virksomhedsobligationer som 

bæredygtige investeringer, navnlig de krav, 

der giver de relevante markedsaktører 

mulighed for at anvende et nationalt 

mærke, har til formål at øge investorernes 

tillid, at skabe synlighed og at adressere 

problemstillinger vedrørende 

"grønvaskning". Grønvaskning er den 

praksis, der består i at opnå en urimelig 

konkurrencefordel ved at markedsføre et 

finansielt produkt som miljøvenligt, selv 

om det i virkeligheden ikke opfylder 

grundlæggende miljøstandarder. På 
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mærkningsordninger. De bygger på 

forskellige klassificeringssystemer for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. I betragtning af de politiske 

tilsagn i Parisaftalen og på EU-plan vil 

flere og flere medlemsstater sandsynligvis 

oprette mærkningsordninger eller pålægge 

markedsaktørerne andre krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

Medlemsstaterne vil i denne forbindelse 

anvende deres egne nationale 

klassificeringssystemer for at afgøre, 

hvilke investeringer der kan betragtes som 

bæredygtige. Hvis sådanne nationale krav 

er baseret på forskellige kriterier for, hvilke 

økonomiske aktiviteter der kan betragtes 

som miljømæssigt bæredygtige, vil 

investorerne vige tilbage for at investere på 

tværs af grænserne, fordi det er vanskeligt 

at sammenligne de forskellige 

investeringsmuligheder. Derudover vil 

erhvervsdrivende, der ønsker at tiltrække 

investeringer fra hele Unionen, skulle 

opfylde forskellige kriterier i de forskellige 

medlemsstater, hvis deres aktiviteter skal 

betragtes som miljømæssigt bæredygtige i 

forbindelse med de forskellige mærker. 

Mangel på ensartede kriterier vil således 

øge omkostningerne og være en betydelig 

hæmsko for de erhvervsdrivende og til 

hinder for adgangen til 

grænseoverskridende kapitalmarkeder for 

bæredygtige investeringer. Hindringerne 

for adgang til grænseoverskridende 

kapitalmarkeder med henblik på at rejse 

kapital til bæredygtige projekter forventes 

at vokse yderligere. Kriterierne for at 

afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, bør derfor 

harmoniseres på EU-plan for at fjerne 

hindringer for det indre markeds funktion 

og undgå, at de opstår i fremtiden. Med en 

sådan harmonisering vil de 

erhvervsdrivende få lettere ved at rejse 

kapitel til deres grønne aktiviteter på tværs 

af grænserne, da deres økonomiske 

aktiviteter kan sammenlignes på grundlag 

nuværende tidspunkt har nogle få 

medlemsstater indført 

mærkningsordninger. De bygger på 

forskellige klassificeringssystemer for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. I betragtning af de politiske 

tilsagn i Parisaftalen og på EU-plan vil 

flere og flere medlemsstater sandsynligvis 

oprette mærkningsordninger eller pålægge 

markedsaktørerne andre krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

Medlemsstaterne vil i denne forbindelse 

anvende deres egne nationale 

klassificeringssystemer for at afgøre, 

hvilke investeringer der kan betragtes som 

bæredygtige. Hvis sådanne nationale krav 

er baseret på forskellige kriterier for, hvilke 

økonomiske aktiviteter der kan betragtes 

som miljømæssigt bæredygtige, vil 

investorerne vige tilbage for at investere på 

tværs af grænserne, fordi det er vanskeligt 

at sammenligne de forskellige 

investeringsmuligheder. Derudover vil 

erhvervsdrivende, der ønsker at tiltrække 

investeringer fra hele Unionen, skulle 

opfylde forskellige kriterier i de forskellige 

medlemsstater, hvis deres aktiviteter skal 

betragtes som miljømæssigt bæredygtige i 

forbindelse med de forskellige mærker. 

Mangel på ensartede kriterier vil således 

øge omkostningerne og være en betydelig 

hæmsko for de erhvervsdrivende og til 

hinder for adgangen til 

grænseoverskridende kapitalmarkeder for 

bæredygtige investeringer. Hindringerne 

for adgang til grænseoverskridende 

kapitalmarkeder med henblik på at rejse 

kapital til bæredygtige projekter forventes 

at vokse yderligere. Kriterierne for at 

afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, bør derfor 

harmoniseres på EU-plan for at fjerne 

hindringer for det indre markeds funktion 

og undgå, at de opstår i fremtiden. Med en 

sådan harmonisering vil de 

erhvervsdrivende få lettere ved at rejse 

kapitel til deres grønne aktiviteter på tværs 
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af ensartede kriterier, således at de kan 

udvælges som underliggende aktiver for 

miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Det vil derfor bidrage til at tiltrække 

investeringer på tværs af grænserne i 

Unionen.  

af grænserne, da deres økonomiske 

aktiviteter kan sammenlignes på grundlag 

af ensartede kriterier, således at de kan 

udvælges som underliggende aktiver for 

miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Det vil derfor bidrage til at tiltrække 

investeringer på tværs af grænserne i 

Unionen. 

 Or. en 

 

Ændringsforslag  146 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Udbud af finansielle produkter, som 

fremmer miljømæssigt bæredygtige mål, er 

en effektiv metode til at kanalisere private 

investeringer i retning af bæredygtige 

aktiviteter. Nationale krav vedrørende 

markedsføring af finansielle produkter og 

virksomhedsobligationer som bæredygtige 

investeringer, navnlig de krav, der giver de 

relevante markedsaktører mulighed for at 

anvende et nationalt mærke, har til formål 

at øge investorernes tillid, at skabe 

synlighed og at adressere problemstillinger 

vedrørende "grønvaskning". Grønvaskning 

er den praksis, der består i at opnå en 

urimelig konkurrencefordel ved at 

markedsføre et finansielt produkt som 

miljøvenligt, selv om det i virkeligheden 

ikke opfylder grundlæggende 

miljøstandarder. På nuværende tidspunkt 

har nogle få medlemsstater indført 

mærkningsordninger. De bygger på 

forskellige klassificeringssystemer for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. I betragtning af de politiske 

tilsagn i Parisaftalen og på EU-plan vil 

flere og flere medlemsstater sandsynligvis 

oprette mærkningsordninger eller pålægge 

markedsaktørerne andre krav vedrørende 

(9) Udbud af finansielle produkter, som 

fremmer miljømæssigt bæredygtige mål, er 

en effektiv metode til at kanalisere private 

investeringer i retning af bæredygtige 

aktiviteter. Nationale krav vedrørende 

markedsføring af finansielle produkter og 

virksomhedsobligationer som bæredygtige 

investeringer, navnlig de krav, der giver de 

relevante markedsaktører mulighed for at 

anvende et nationalt mærke, har til formål 

at øge investorernes tillid, at skabe 

synlighed og at adressere problemstillinger 

vedrørende "grønvaskning". Grønvaskning 

er den praksis, der består i at opnå en 

urimelig konkurrencefordel ved at 

markedsføre et finansielt produkt som 

miljøvenligt, selv om det i virkeligheden 

ikke opfylder grundlæggende 

miljøstandarder. På nuværende tidspunkt 

har nogle få medlemsstater indført 

mærkningsordninger. De bygger på 

forskellige klassificeringssystemer for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. I betragtning af de politiske 

tilsagn i Parisaftalen og på EU-plan vil 

flere og flere medlemsstater muligvis 

oprette mærkningsordninger eller pålægge 

markedsaktørerne andre krav vedrørende 
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finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

Medlemsstaterne vil i denne forbindelse 

anvende deres egne nationale 

klassificeringssystemer for at afgøre, 

hvilke investeringer der kan betragtes som 

bæredygtige. Hvis sådanne nationale krav 

er baseret på forskellige kriterier for, hvilke 

økonomiske aktiviteter der kan betragtes 

som miljømæssigt bæredygtige, vil 

investorerne vige tilbage for at investere på 

tværs af grænserne, fordi det er vanskeligt 

at sammenligne de forskellige 

investeringsmuligheder. Derudover vil 

erhvervsdrivende, der ønsker at tiltrække 

investeringer fra hele Unionen, skulle 

opfylde forskellige kriterier i de forskellige 

medlemsstater, hvis deres aktiviteter skal 

betragtes som miljømæssigt bæredygtige i 

forbindelse med de forskellige mærker. 

Mangel på ensartede kriterier vil således 

øge omkostningerne og være en betydelig 

hæmsko for de erhvervsdrivende og til 

hinder for adgangen til 

grænseoverskridende kapitalmarkeder for 

bæredygtige investeringer. Hindringerne 

for adgang til grænseoverskridende 

kapitalmarkeder med henblik på at rejse 

kapital til bæredygtige projekter forventes 

at vokse yderligere. Kriterierne for at 

afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, bør derfor 

harmoniseres på EU-plan for at fjerne 

hindringer for det indre markeds funktion 

og undgå, at de opstår i fremtiden. Med en 

sådan harmonisering vil de 

erhvervsdrivende få lettere ved at rejse 

kapitel til deres grønne aktiviteter på tværs 

af grænserne, da deres økonomiske 

aktiviteter kan sammenlignes på grundlag 

af ensartede kriterier, således at de kan 

udvælges som underliggende aktiver for 

miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Det vil derfor bidrage til at tiltrække 

investeringer på tværs af grænserne i 

Unionen.  

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

Medlemsstaterne vil i denne forbindelse 

anvende deres egne nationale 

klassificeringssystemer for at afgøre, 

hvilke investeringer der kan betragtes som 

bæredygtige. Hvis sådanne nationale krav 

er baseret på forskellige kriterier for, hvilke 

økonomiske aktiviteter der kan betragtes 

som miljømæssigt bæredygtige, vil 

investorerne vige tilbage for at investere på 

tværs af grænserne, fordi det er vanskeligt 

at sammenligne de forskellige 

investeringsmuligheder. Derudover vil 

erhvervsdrivende, der ønsker at tiltrække 

investeringer fra hele Unionen, skulle 

opfylde forskellige kriterier i de forskellige 

medlemsstater, hvis deres aktiviteter skal 

betragtes som miljømæssigt bæredygtige i 

forbindelse med de forskellige mærker. 

Mangel på ensartede kriterier vil således 

øge omkostningerne og være en betydelig 

hæmsko for de erhvervsdrivende og til 

hinder for adgangen til 

grænseoverskridende kapitalmarkeder for 

bæredygtige investeringer. Hindringerne 

for adgang til grænseoverskridende 

kapitalmarkeder med henblik på at rejse 

kapital til bæredygtige projekter forventes 

at vokse yderligere. En af de påtænkte 

løsninger for at afgøre, om en økonomisk 

aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, 

kunne bestå i at harmonisere kriterierne 
på EU-plan for at fjerne hindringer for det 

indre markeds funktion og undgå, at de 

opstår i fremtiden. Med en sådan 

harmonisering vil de erhvervsdrivende få 

lettere ved at rejse kapitel til deres grønne 

aktiviteter på tværs af grænserne, da deres 

økonomiske aktiviteter kan sammenlignes 

på grundlag af ensartede kriterier, således 

at de kan udvælges som underliggende 

aktiver for miljømæssigt bæredygtige 

investeringer. Det vil derfor bidrage til at 

tiltrække investeringer på tværs af 

grænserne i Unionen.  

Or. fr 
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Ændringsforslag  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Udbud af finansielle produkter, som 

fremmer miljømæssigt bæredygtige mål, er 

en effektiv metode til at kanalisere private 

investeringer i retning af bæredygtige 

aktiviteter. Nationale krav vedrørende 

markedsføring af finansielle produkter og 

virksomhedsobligationer som bæredygtige 

investeringer, navnlig de krav, der giver de 

relevante markedsaktører mulighed for at 

anvende et nationalt mærke, har til formål 

at øge investorernes tillid, at skabe 

synlighed og at adressere problemstillinger 

vedrørende "grønvaskning". Grønvaskning 

er den praksis, der består i at opnå en 

urimelig konkurrencefordel ved at 

markedsføre et finansielt produkt som 

miljøvenligt, selv om det i virkeligheden 

ikke opfylder grundlæggende 

miljøstandarder. På nuværende tidspunkt 

har nogle få medlemsstater indført 

mærkningsordninger. De bygger på 

forskellige klassificeringssystemer for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. I betragtning af de politiske 

tilsagn i Parisaftalen og på EU-plan vil 

flere og flere medlemsstater sandsynligvis 

oprette mærkningsordninger eller pålægge 

markedsaktørerne andre krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

Medlemsstaterne vil i denne forbindelse 

anvende deres egne nationale 

klassificeringssystemer for at afgøre, 

hvilke investeringer der kan betragtes som 

bæredygtige. Hvis sådanne nationale krav 

er baseret på forskellige kriterier for, hvilke 

økonomiske aktiviteter der kan betragtes 

som miljømæssigt bæredygtige, vil 

(9) Udbud af finansielle produkter, der 

markedsføres som miljømæssigt 

bæredygtige og fremmer miljømæssigt 

bæredygtige mål, er en effektiv metode til 

at kanalisere private investeringer i retning 

af bæredygtige aktiviteter. Nationale krav 

vedrørende markedsføring af finansielle 

produkter og virksomhedsobligationer som 

bæredygtige investeringer, navnlig de krav, 

der giver de relevante markedsaktører 

mulighed for at anvende et nationalt 

mærke, har til formål at øge investorernes 

tillid, at skabe synlighed og at adressere 

problemstillinger vedrørende 

"grønvaskning". Grønvaskning er den 

praksis, der består i at opnå en urimelig 

konkurrencefordel ved at markedsføre et 

finansielt produkt som miljøvenligt, selv 

om det i virkeligheden ikke opfylder 

grundlæggende miljøstandarder. På 

nuværende tidspunkt har nogle få 

medlemsstater indført 

mærkningsordninger. De bygger på 

forskellige klassificeringssystemer for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. I betragtning af de politiske 

tilsagn i Parisaftalen og på EU-plan vil 

flere og flere medlemsstater sandsynligvis 

oprette mærkningsordninger eller pålægge 

markedsaktørerne andre krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

Medlemsstaterne vil i denne forbindelse 

anvende deres egne nationale 

klassificeringssystemer for at afgøre, 

hvilke investeringer der kan betragtes som 

bæredygtige. Hvis sådanne nationale krav 

er baseret på forskellige kriterier for, hvilke 
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investorerne vige tilbage for at investere på 

tværs af grænserne, fordi det er vanskeligt 

at sammenligne de forskellige 

investeringsmuligheder. Derudover vil 

erhvervsdrivende, der ønsker at tiltrække 

investeringer fra hele Unionen, skulle 

opfylde forskellige kriterier i de forskellige 

medlemsstater, hvis deres aktiviteter skal 

betragtes som miljømæssigt bæredygtige i 

forbindelse med de forskellige mærker. 

Mangel på ensartede kriterier vil således 

øge omkostningerne og være en betydelig 

hæmsko for de erhvervsdrivende og til 

hinder for adgangen til 

grænseoverskridende kapitalmarkeder for 

bæredygtige investeringer. Hindringerne 

for adgang til grænseoverskridende 

kapitalmarkeder med henblik på at rejse 

kapital til bæredygtige projekter forventes 

at vokse yderligere. Kriterierne for at 

afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, bør derfor 

harmoniseres på EU-plan for at fjerne 

hindringer for det indre markeds funktion 

og undgå, at de opstår i fremtiden. Med en 

sådan harmonisering vil de 

erhvervsdrivende få lettere ved at rejse 

kapitel til deres grønne aktiviteter på tværs 

af grænserne, da deres økonomiske 

aktiviteter kan sammenlignes på grundlag 

af ensartede kriterier, således at de kan 

udvælges som underliggende aktiver for 

miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Det vil derfor bidrage til at tiltrække 

investeringer på tværs af grænserne i 

Unionen.  

økonomiske aktiviteter der kan betragtes 

som miljømæssigt bæredygtige, vil 

investorerne vige tilbage for at investere på 

tværs af grænserne, fordi det er vanskeligt 

at sammenligne de forskellige 

investeringsmuligheder. Derudover vil 

erhvervsdrivende, der ønsker at tiltrække 

investeringer fra hele Unionen, skulle 

opfylde forskellige kriterier i de forskellige 

medlemsstater, hvis deres aktiviteter skal 

betragtes som miljømæssigt bæredygtige i 

forbindelse med de forskellige mærker. 

Mangel på ensartede kriterier vil således 

øge omkostningerne og være en betydelig 

hæmsko for de erhvervsdrivende og til 

hinder for adgangen til 

grænseoverskridende kapitalmarkeder for 

bæredygtige investeringer. Hindringerne 

for adgang til grænseoverskridende 

kapitalmarkeder med henblik på at rejse 

kapital til bæredygtige projekter forventes 

at vokse yderligere. Kriterierne for at 

afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, bør derfor 

harmoniseres på EU-plan for at fjerne 

hindringer for det indre markeds funktion 

og undgå, at de opstår i fremtiden. Med en 

sådan harmonisering vil de 

erhvervsdrivende få lettere ved at rejse 

kapitel til deres grønne aktiviteter på tværs 

af grænserne, da deres økonomiske 

aktiviteter kan sammenlignes på grundlag 

af ensartede kriterier, således at de kan 

udvælges som underliggende aktiver for 

miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Det vil derfor bidrage til at tiltrække 

investeringer på tværs af grænserne i 

Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  148 

Pavel Poc 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Klassificeringsrammen for 

investeringer i bæredygtige investeringer 

bør primært have til formål at fremme 

denne type investeringer og bør ikke være 

et redskab til tvungen reallokering af 

investeringer fra andre projekter. 

Klassificeringsrammen for investeringer i 

bæredygtige investeringer bør som 

udgangspunkt ikke påvirke 

tilgængeligheden af eller omkostningerne 

ved andre finansieringsformer. Det er 

nødvendigt at overveje, hvilke 

indvirkninger de bæredygtige 

instrumenter kan have på de 

ikkebæredygtige, som tidligere er blevet 

realiseret. Det er også vigtigt at fremhæve, 

at denne forordning alene bør finde 

anvendelse for nye investeringer for at 

undgå, at den får tilbagevirkende kraft. 

Or. en 

Begrundelse 

Too strict sustainability framework could pose a large threat for conventional energy 

generation assets, which are still in many countries the backbone of energy system and are 

granting the security of energy supply to customers. If any investment labelled as non-

sustainable would be fundamentally disadvantaged, that could lead to significant risk of 

security of supply failure and higher energy prices for customers. Also reduced cost of capital 

to hold sustainable investments by banks may result in providing funding for risky projects 

only because they display sustainable features. 

 

Ændringsforslag  149 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Mærkning af finansielle produkter 

eller erhvervsobligationer som værende 

skadelige for miljøet baseret på ensartede 

kriterier vil endvidere tilvejebringe 

yderligere oplysninger om markedet for så 
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vidt angår økonomiske aktiviteter, som er 

alvorligt skadende for miljømål, og gøre 

det muligt for det finansielle marked 

gradvist at kanalisere private 

investeringer mod miljømæssigt neutrale 

økonomiske aktiviteter, som ikke har et 

bestemt mærke, eller miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter. 

Unionen og medlemsstaterne vil i tillæg 

hertil kunne ophøre med at yde finansiel 

støtte til investeringer, som er alvorligt 

skadende for miljømæssige mål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) For at Unionen kan opfylde sine 

miljø- og klimamæssige forpligtelser, skal 

de private investeringer mobiliseres. 

Opnåelse heraf kræver langsigtet 

planlægning samt lovgivningsmæssig 

stabilitet og forudsigelighed for 

investorerne. For at sikre en 

sammenhængende politisk ramme for 

bæredygtige investeringer er det derfor 

vigtigt, at bestemmelserne i nærværende 

forordning bygger på gældende EU-

lovgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Det kræver private investeringer at 

opfylde Unionens miljø- og klimamæssige 

forpligtelser. For at kunne mobilisere 

private investeringer er det nødvendigt at 

sikre en sammenhængende politisk 

ramme for bæredygtige investeringer. 

Dette kræver lovgivningsmæssig stabilitet 

og forudsigelighed for investorerne på 

lang sigt. Det er derfor vigtigt, at 

bestemmelserne i denne forordning 

bygger på gældende EU-lovgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Hvis markedsdeltagerne ikke 

forklarer investorerne, hvordan de 

aktiviteter, som de investerer i, bidrager til 

miljømål, eller hvis de anvender forskellige 

begreber, når de forklarer, hvad der udgør 

en "bæredygtig" økonomisk aktivitet, vil 

investorerne desuden finde det 

uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge 

og sammenligne disse forskellige 

finansielle produkter. Det er blevet 

konstateret, at dette afholder investorer fra 

at investere i grønne finansielle produkter. 

Investorernes manglende tillid har desuden 

store skadelige virkninger for markedet for 

bæredygtige investeringer. Det er 

endvidere blevet påvist, at nationale regler 

eller markedsbaserede initiativer, der 

træffes for at håndtere dette problem inden 

for nationale grænser, vil føre til en 

fragmentering af det indre marked. Hvis 

deltagere på det finansielle marked oplyser, 

hvordan de finansielle produkter, som de 

markedsfører som miljøvenlige, opfylder 

(10) Hvis markedsdeltagerne ikke oplyser, 

hvordan de aktiviteter, som de investerer i, 

bidrager til miljømål, eller hvis de 

anvender forskellige parametre og 

kriterier til at fastslå, hvad der udgør en 

"bæredygtig" økonomisk aktivitet, vil 

investorerne desuden finde det 

uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge 

og sammenligne disse forskellige 

finansielle produkter. Det er blevet 

konstateret, at dette afholder investorer fra 

at investere i bæredygtige finansielle 

produkter. Investorernes manglende tillid 

har desuden store skadelige virkninger for 

markedet for bæredygtige investeringer. 

Det er endvidere blevet påvist, at nationale 

regler eller markedsbaserede initiativer, der 

træffes for at håndtere dette problem inden 

for nationale grænser, vil føre til en 

fragmentering af det indre marked. Hvis 

deltagere på det finansielle marked oplyser, 

hvordan de finansielle produkter, som de 

markedsfører som miljøvenlige, opfylder 
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miljømål, og de for sådanne oplysninger 

anvender fælles kriterier i hele Unionen 

for, hvad der udgør en miljømæssigt 

bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette 

gøre det nemmere for investorerne at 

sammenligne miljøvenlige investeringer på 

tværs af grænserne. Investorerne vil 

investere i grønne finansielle produkter 

med større tillid i hele Unionen, hvilket 

forbedrer det indre markeds funktion.  

miljømål, og de for sådanne oplysninger 

anvender fælles kriterier i hele Unionen 

for, hvad der udgør en miljømæssigt 

bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette 

gøre det nemmere for investorerne at 

sammenligne miljøpåvirkningen fra 

investeringer på tværs af grænserne. 

Investorerne vil investere i grønne 

finansielle produkter med større tillid i hele 

Unionen, hvilket forbedrer det indre 

markeds funktion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  153 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Hvis markedsdeltagerne ikke 

forklarer investorerne, hvordan de 

aktiviteter, som de investerer i, bidrager til 

miljømål, eller hvis de anvender forskellige 

begreber, når de forklarer, hvad der udgør 

en "bæredygtig" økonomisk aktivitet, vil 

investorerne desuden finde det 

uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge 

og sammenligne disse forskellige 

finansielle produkter. Det er blevet 

konstateret, at dette afholder investorer fra 

at investere i grønne finansielle produkter. 

Investorernes manglende tillid har desuden 

store skadelige virkninger for markedet for 

bæredygtige investeringer. Det er 

endvidere blevet påvist, at nationale regler 

eller markedsbaserede initiativer, der 

træffes for at håndtere dette problem inden 

for nationale grænser, vil føre til en 

fragmentering af det indre marked. Hvis 

deltagere på det finansielle marked oplyser, 

hvordan de finansielle produkter, som de 

markedsfører som miljøvenlige, opfylder 

miljømål, og de for sådanne oplysninger 

anvender fælles kriterier i hele Unionen 

(10) Hvis markedsdeltagerne ikke oplyser, 

hvordan de aktiviteter, som de investerer i, 

bidrager til miljømål, eller hvis de 

anvender forskellige parametre og 

kriterier til at fastslå, hvad der udgør en 

"bæredygtig" økonomisk aktivitet, vil 

investorerne desuden finde det 

uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge 

og sammenligne disse forskellige 

finansielle produkter. Det er blevet 

konstateret, at dette afholder investorer fra 

at investere i bæredygtige finansielle 

produkter. Investorernes manglende tillid 

har desuden store skadelige virkninger for 

markedet for bæredygtige investeringer. 

Det er endvidere blevet påvist, at nationale 

regler eller markedsbaserede initiativer, der 

træffes for at håndtere dette problem inden 

for nationale grænser, vil føre til en 

fragmentering af det indre marked. Hvis 

deltagere på det finansielle marked oplyser, 

hvordan de finansielle produkter, som de 

markedsfører som miljøvenlige, opfylder 

miljømål, og de for sådanne oplysninger 

anvender fælles kriterier i hele Unionen 
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for, hvad der udgør en miljømæssigt 

bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette 

gøre det nemmere for investorerne at 

sammenligne miljøvenlige investeringer på 

tværs af grænserne. Investorerne vil 

investere i grønne finansielle produkter 

med større tillid i hele Unionen, hvilket 

forbedrer det indre markeds funktion.  

for, hvad der udgør en miljømæssigt 

bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette 

gøre det nemmere for investorerne at 

sammenligne miljøvenlige investeringer på 

tværs af grænserne. Investorerne vil 

investere i grønne finansielle produkter 

med større tillid i hele Unionen, hvilket 

forbedrer det indre markeds funktion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Hvis markedsdeltagerne ikke forklarer 

investorerne, hvordan de aktiviteter, som 

de investerer i, bidrager til miljømål, eller 

hvis de anvender forskellige begreber, når 

de forklarer, hvad der udgør en 

"bæredygtig" økonomisk aktivitet, vil 

investorerne desuden finde det 

uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge 

og sammenligne disse forskellige 

finansielle produkter. Det er blevet 

konstateret, at dette afholder investorer fra 

at investere i grønne finansielle produkter. 

Investorernes manglende tillid har desuden 

store skadelige virkninger for markedet for 

bæredygtige investeringer. Det er 

endvidere blevet påvist, at nationale regler 

eller markedsbaserede initiativer, der 

træffes for at håndtere dette problem inden 

for nationale grænser, vil føre til en 

fragmentering af det indre marked. Hvis 

deltagere på det finansielle marked oplyser, 

hvordan de finansielle produkter, som de 

markedsfører som miljøvenlige, opfylder 

miljømål, og de for sådanne oplysninger 

anvender fælles kriterier i hele Unionen 

for, hvad der udgør en miljømæssigt 

bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette 

gøre det nemmere for investorerne at 

(10) Hvis markedsdeltagerne ikke forklarer 

investorerne, hvordan de aktiviteter, som 

de investerer i, bidrager til miljømål, eller 

hvis de anvender forskellige begreber, når 

de forklarer, hvad der udgør en 

"bæredygtig" økonomisk aktivitet, vil 

investorerne desuden finde det 

uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge 

og sammenligne disse forskellige 

finansielle produkter. Det er blevet 

konstateret, at dette afholder investorer fra 

at investere i grønne finansielle produkter. 

Investorernes manglende tillid har desuden 

store skadelige virkninger for markedet for 

bæredygtige investeringer. Det er 

endvidere blevet påvist, at nationale regler 

eller markedsbaserede initiativer, der 

træffes for at håndtere dette problem inden 

for nationale grænser, vil føre til en 

fragmentering af det indre marked. Hvis 

deltagere på det finansielle marked oplyser, 

hvordan de finansielle produkter, som de 

markedsfører som miljøvenlige, opfylder 

miljømål, og de for sådanne oplysninger 

anvender fælles kriterier i hele Unionen 

for, hvad der udgør en miljømæssigt 

bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette 

gøre det nemmere for investorerne at 
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sammenligne miljøvenlige investeringer på 

tværs af grænserne. Investorerne vil 

investere i grønne finansielle produkter 

med større tillid i hele Unionen, hvilket 

forbedrer det indre markeds funktion.  

sammenligne miljøvenlige investeringer på 

tværs af grænserne og tilskynde de 

investeringsmodtagende virksomheder til 

at gøre deres forretningsmodeller mere 

bæredygtige. Investorerne vil investere i 

grønne finansielle produkter med større 

tillid i hele Unionen, hvilket forbedrer det 

indre markeds funktion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Hvis markedsdeltagerne ikke forklarer 

investorerne, hvordan de aktiviteter, som 

de investerer i, bidrager til miljømål, eller 

hvis de anvender forskellige begreber, når 

de forklarer, hvad der udgør en 

"bæredygtig" økonomisk aktivitet, vil 

investorerne desuden finde det 

uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge 

og sammenligne disse forskellige 

finansielle produkter. Det er blevet 

konstateret, at dette afholder investorer fra 

at investere i grønne finansielle produkter. 

Investorernes manglende tillid har desuden 

store skadelige virkninger for markedet for 

bæredygtige investeringer. Det er 

endvidere blevet påvist, at nationale regler 

eller markedsbaserede initiativer, der 

træffes for at håndtere dette problem inden 

for nationale grænser, vil føre til en 

fragmentering af det indre marked. Hvis 

deltagere på det finansielle marked oplyser, 

hvordan de finansielle produkter, som de 

markedsfører som miljøvenlige, opfylder 

miljømål, og de for sådanne oplysninger 

anvender fælles kriterier i hele Unionen 

for, hvad der udgør en miljømæssigt 

bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette 

gøre det nemmere for investorerne at 

(10) Hvis markedsdeltagerne ikke forklarer 

investorerne, hvordan de aktiviteter, som 

de investerer i, bidrager til miljømål, eller 

hvis de anvender forskellige begreber, når 

de forklarer, hvad der udgør en 

"bæredygtig" økonomisk aktivitet, vil 

investorerne desuden finde det 

uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge 

og sammenligne disse forskellige 

finansielle produkter. Det er blevet 

konstateret, at dette afholder investorer fra 

at investere i bæredygtige finansielle 

produkter. Investorernes manglende tillid 

har desuden store skadelige virkninger for 

markedet for bæredygtige investeringer. 

Det er endvidere blevet påvist, at nationale 

regler eller markedsbaserede initiativer, der 

træffes for at håndtere dette problem inden 

for nationale grænser, vil føre til en 

fragmentering af det indre marked. Hvis 

deltagere på det finansielle marked oplyser, 

hvordan de finansielle produkter, som de 

markedsfører som miljøvenlige, opfylder 

miljømål, og de for sådanne oplysninger 

anvender fælles kriterier i hele Unionen 

for, hvad der udgør en miljømæssigt 

bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette 

gøre det nemmere for investorerne at 
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sammenligne miljøvenlige investeringer på 

tværs af grænserne. Investorerne vil 

investere i grønne finansielle produkter 

med større tillid i hele Unionen, hvilket 

forbedrer det indre markeds funktion.  

sammenligne miljøvenlige investeringer på 

tværs af grænserne. Investorerne vil 

investere i bæredygtige finansielle 

produkter med større tillid i hele Unionen, 

hvilket forbedrer det indre markeds 

funktion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  156 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Hvis markedsdeltagerne ikke forklarer 

investorerne, hvordan de aktiviteter, som 

de investerer i, bidrager til miljømål, eller 

hvis de anvender forskellige begreber, når 

de forklarer, hvad der udgør en 

"bæredygtig" økonomisk aktivitet, vil 

investorerne desuden finde det 

uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge 

og sammenligne disse forskellige 

finansielle produkter. Det er blevet 

konstateret, at dette afholder investorer fra 

at investere i grønne finansielle produkter. 

Investorernes manglende tillid har desuden 

store skadelige virkninger for markedet for 

bæredygtige investeringer. Det er 

endvidere blevet påvist, at nationale regler 

eller markedsbaserede initiativer, der 

træffes for at håndtere dette problem inden 

for nationale grænser, vil føre til en 

fragmentering af det indre marked. Hvis 

deltagere på det finansielle marked oplyser, 

hvordan de finansielle produkter, som de 

markedsfører som miljøvenlige, opfylder 

miljømål, og de for sådanne oplysninger 

anvender fælles kriterier i hele Unionen 

for, hvad der udgør en miljømæssigt 

bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette 

gøre det nemmere for investorerne at 

sammenligne miljøvenlige investeringer på 

tværs af grænserne. Investorerne vil 

(10) Hvis markedsdeltagerne ikke forklarer 

investorerne, hvordan de aktiviteter, som 

de investerer i, bidrager til miljømål, eller 

hvis de anvender forskellige begreber, når 

de forklarer, hvad der udgør en 

"bæredygtig" økonomisk aktivitet, vil 

investorerne desuden finde det 

uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge 

og sammenligne disse forskellige 

finansielle produkter. Det er blevet 

konstateret, at dette afholder investorer fra 

at investere i grønne finansielle produkter. 

Investorernes manglende tillid har desuden 

store skadelige virkninger for markedet for 

bæredygtige investeringer. Nogle gør 

endvidere gældende, at nationale regler 

eller markedsbaserede initiativer, der 

træffes for at håndtere dette problem inden 

for nationale grænser, vil føre til en 

fragmentering af det indre marked. Hvis 

deltagere på det finansielle marked oplyser, 

hvordan de finansielle produkter, som de 

markedsfører som miljøvenlige, opfylder 

miljømål, og de for sådanne oplysninger 

anvender fælles kriterier i hele Unionen 

for, hvad der udgør en miljømæssigt 

bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette 

gøre det nemmere for investorerne at 

sammenligne miljøvenlige investeringer på 

tværs af grænserne. Investorerne vil 
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investere i grønne finansielle produkter 

med større tillid i hele Unionen, hvilket 

forbedrer det indre markeds funktion.  

investere i grønne finansielle produkter 

med større tillid i hele Unionen, hvilket 

forbedrer det indre markeds funktion.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  157 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Indikatorerne bør harmoniseres på 

grundlag af eksisterende initiativer, som 

f.eks. det arbejde, der udføres af 

Kommissionen, Det Europæiske 

Miljøagentur og OECD, og bør omfatte 

miljømæssige indvirkninger på CO2 og 

andre emissioner, biodiversitet, 

affaldsproduktion, brug af energi og 

vedvarende energi, råmaterialer, vand og 

direkte og indirekte arealanvendelse som 

fastsat i Kommissionens 

overvågningsramme for den cirkulære 

økonomi (COM/2018/29 final), EU's 

handlingsplan for den cirkulære økonomi 

(COM/2015/0614 final) og i Europa-

Parlamentets beslutning af 9. juli 2015 

om ressourceeffektivitet: overgang til en 

cirkulær økonomi (2014/2208(INI)). 

Indikatorerne bør endvidere udformes 

således, at de også tager hensyn til 

anbefalingerne fra Kommissionens 

"Support to Circular Economy Financing 

Expert Group" (ekspertgruppe om støtte 

til finansiering af cirkulær økonomi). 

Kommissionen bør evaluere, hvordan 

ekspertgruppens arbejde kan integreres i 

TEG. Indikatorerne bør tage hensyn til 

internationalt anerkendte bæredygtige 

standarder. 

Or. en 
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Ændringsforslag  158 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Indikatorerne bør harmoniseres på 

grundlag af eksisterende initiativer, såsom 

dem, der er udviklet af bl.a. 

Kommissionen, Det Europæiske 

Miljøagentur og OECD, og bør omfatte 

miljømæssige indvirkninger på CO2 og 

andre emissioner, biodiversitet, 

affaldsproduktion, brug af energi, 

råmaterialer, vand og direkte og indirekte 

arealanvendelse som fastsat i 

Kommissionens overvågningsramme for 

den cirkulære økonomi (COM/2018/29 

final), EU's handlingsplan for den 

cirkulære økonomi (COM/2015/0614 

final) og Europa-Parlamentets beslutning 

om ressourceeffektivitet: overgang til en 

cirkulær økonomi (2014/2208(INI)). 

Indikatorerne bør endvidere udformes 

således, at de også tager hensyn til 

anbefalingerne fra Kommissionens 

"Support to Circular Economy Financing 

Expert Group" (ekspertgruppe om støtte 

til finansiering af cirkulær økonomi). 

Kommissionen bør evaluere, hvordan 

ekspertgruppens arbejde kan integreres i 

TEG. Indikatorerne bør tage hensyn til 

internationalt anerkendte bæredygtige 

standarder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 (10a) For at skabe en effektiv 

miljømæssig og bæredygtig indvirkning, 

mindske den unødvendige administrative 

byrde for deltagerne på de finansielle 

markeder og fremme væksten på de 

europæiske finansmarkeder, som 

finansierer bæredygtige økonomiske 

aktiviteter, bør klassificeringssystemet 

baseres på harmoniserede, 

sammenlignelige og ensartede kriterier. 

Enhver overlapning i reguleringen eller 

foregribende lovgivningsforanstaltninger, 

der vil stride mod principperne om bedre 

lovgivning og proportionalitet, hvor målet 

er at skabe en ensartet terminologi og 

klare retlige rammer, bør undgås, da det 

ellers vil medføre unødvendige 

uforholdsmæssige byrder på både 

myndigheder og finansielle institutioner. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  160 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at imødegå de eksisterende 

hindringer for det indre markeds funktion 

og undgå, at der opstår sådanne hindringer 

i fremtiden, bør medlemsstaterne være 

forpligtet til at anvende et fælles begreb for 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

ved fastlæggelsen af krav til 

markedsaktører vedrørende mærkning af 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige på nationalt 

plan. Af samme årsag bør fondsforvaltere 

og institutionelle investorer, der anfører, at 

de forfølger miljømål, anvende det samme 

begreb for miljømæssigt bæredygtige 

investeringer, når de redegør for, hvordan 

de forfølger disse mål. 

(11) For at imødegå de eksisterende 

hindringer for det indre markeds funktion 

og undgå, at der opstår sådanne hindringer 

i fremtiden, kunne medlemsstaterne 

opfordres til at anvende et fælles begreb 

for miljømæssigt bæredygtige investeringer 

ved fastlæggelsen af krav til 

markedsaktører vedrørende mærkning af 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige på nationalt 

plan. Af samme årsag bør fondsforvaltere 

og institutionelle investorer, der anfører, at 

de forfølger miljømål, anvende det samme 

begreb for miljømæssigt bæredygtige 

investeringer, når de redegør for, hvordan 

de forfølger disse mål. 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Fastlæggelse af kriterier for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter kan tilskynde virksomhederne 

til frivilligt at offentliggøre oplysninger 

om deres miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter på deres 

websteder. Disse oplysninger vil ikke blot 
gøre det lettere for relevante aktører på de 

finansielle markeder at identificere, hvilke 

virksomheder der udøver miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter, men 

de vil også gøre det lettere for disse 

virksomheder at rejse kapital til deres 

grønne aktiviteter. 

(12) Oplysningerne om aktiviteternes 

miljømæssige og sociale indvirkning vil 
gøre det lettere for relevante aktører på de 

finansielle markeder at vurdere, hvor 

bæredygtige bestemte virksomheders 

økonomiske aktiviteter er, hvilket også vil 

gøre det lettere for disse virksomheder at 

rejse kapital til deres bæredygtige 

aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Fastlæggelse af kriterier for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter kan tilskynde virksomhederne til 

frivilligt at offentliggøre oplysninger om 

deres miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter på deres websteder. 

Disse oplysninger vil ikke blot gøre det 

lettere for relevante aktører på de 

finansielle markeder at identificere, hvilke 

virksomheder der udøver miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, men 

(12) Fastlæggelse af kriterier for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter kan tilskynde virksomhederne til 

frivilligt at offentliggøre oplysninger om 

deres miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter på deres websteder. 

Disse oplysninger vil ikke blot gøre det 

lettere for relevante aktører på de 

finansielle markeder at identificere, hvilke 

virksomheder der udøver miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, men 
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de vil også gøre det lettere for disse 

virksomheder at rejse kapital til deres 

grønne aktiviteter. 

de vil også gøre det lettere for disse 

virksomheder at rejse kapital til deres 

bæredygtige aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  163 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Fastlæggelse af kriterier for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter kan tilskynde virksomhederne til 

frivilligt at offentliggøre oplysninger om 

deres miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter på deres websteder. 

Disse oplysninger vil ikke blot gøre det 

lettere for relevante aktører på de 

finansielle markeder at identificere, hvilke 

virksomheder der udøver miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, men 

de vil også gøre det lettere for disse 

virksomheder at rejse kapital til deres 

grønne aktiviteter. 

(12) Fastlæggelse af kriterier for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter kan tilskynde virksomhederne til 

frivilligt at offentliggøre oplysninger om 

deres miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter på deres websteder. 

Disse oplysninger vil ikke blot gøre det 

lettere for relevante aktører på de 

finansielle markeder at identificere, hvilke 

virksomheder der udøver miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, men 

de vil også gøre det lettere for disse 

virksomheder at rejse kapital til deres 

bæredygtige aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) En EU-klassificering af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter burde 

muliggøre udviklingen af fremtidige EU-

politikker, herunder EU-dækkende 

standarder for miljømæssigt bæredygtige 

finansielle produkter, og i sidste ende 

indførelse af mærker, der formelt 

(13) En række indikatorer på EU-plan, 

der viser miljøpåvirkningen fra 
økonomiske aktiviteter burde muliggøre 

udviklingen af fremtidige EU-politikker, 

herunder EU-dækkende standarder for 

miljømæssigt bæredygtige finansielle 

produkter, og i sidste ende indførelse af 
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anerkender, at disse standarder overholdes 

i hele Unionen. Ensartede lovkrav, der skal 

opfyldes for at kunne betragte 

investeringer som miljømæssigt 

bæredygtige, baseret på ensartede kriterier 

for miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter er nødvendige som reference for 

fremtidig EU-lovgivning til fremme af 

disse investeringer.  

mærker, der formelt anerkender, at disse 

standarder overholdes i hele Unionen. 

Ensartede lovkrav vedrørende vurdering 

af investeringers miljømæssige 

bæredygtighed, baseret på ensartede 

kriterier for vurdering af økonomiske 

aktiviteters miljømæssige bæredygtighed 

og fælles indikatorer for vurdering af 

investeringers miljøpåvirkning er 

nødvendige som reference for fremtidig 

EU-lovgivning, der skal lette overgangen 

fra investeringer med en negativ 

miljøpåvirkning til investeringer med en 

positiv påvirkning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  165 

Markus Ferber 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) En EU-klassificering af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter burde 

muliggøre udviklingen af fremtidige EU-

politikker, herunder EU-dækkende 

standarder for miljømæssigt bæredygtige 

finansielle produkter, og i sidste ende 

indførelse af mærker, der formelt 

anerkender, at disse standarder overholdes 

i hele Unionen. Ensartede lovkrav, der 

skal opfyldes for at kunne betragte 

investeringer som miljømæssigt 

bæredygtige, baseret på ensartede kriterier 

for miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter er nødvendige som reference 

for fremtidig EU-lovgivning til fremme af 

disse investeringer.  

(13) En EU-klassificering af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter burde 

muliggøre udviklingen af fremtidige EU-

politikker, herunder EU-dækkende 

standarder for miljømæssigt bæredygtige 

finansielle produkter, og i sidste ende 

indførelse af mærker, der formelt 

anerkender, at disse standarder overholdes 

i hele Unionen. Disse standarder for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter bør imidlertid ikke danne 

grundlag for tilsynsmæssige krav 

vedrørende bl.a. kapitalgrundlag eller 

kapitalkrav. 

Or. en 

Begrundelse 

Det bør præciseres, at hensyn til bæredygtighed ikke må spille nogen rolle, når der fastsættes 
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tilsynsmæssige krav vedrørende bl.a. kapitalgrundlag eller kapitalkrav. De tilsynsmæssige 

krav bør udelukkende være risikobaserede. 

 

Ændringsforslag  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) En EU-klassificering af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter burde 

muliggøre udviklingen af fremtidige EU-

politikker, herunder EU-dækkende 

standarder for miljømæssigt bæredygtige 

finansielle produkter, og i sidste ende 

indførelse af mærker, der formelt 

anerkender, at disse standarder overholdes 

i hele Unionen. Ensartede lovkrav, der skal 

opfyldes for at kunne betragte investeringer 

som miljømæssigt bæredygtige, baseret på 

ensartede kriterier for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter er 

nødvendige som reference for fremtidig 

EU-lovgivning til fremme af disse 

investeringer.  

(13) Bidrag fra platformen vedrørende 

bæredygtig finansiering og 

Kommissionens gentagne revisioner af 

nærværende forordning bør afdække, om 

det er nødvendigt at gå bort fra fælles 

kriterier for klassificering af økonomiske 

aktiviteter som miljømæssigt bæredygtige 

og over til en EU-klassificering af 

miljømæssigt bæredygtige aktiviteter og 

investeringer, navnlig i lyset af 

incitamenterne for de nationale 

regeringer til at være mere gavmilde med 

hensyn til at klassificere økonomiske 

aktiviteter som miljømæssigt bæredygtige 

for at tiltrække flere investeringer. 

Desuden burde en EU-klassificering af 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter muliggøre udviklingen af 

fremtidige EU-politikker, herunder EU-

dækkende standarder for miljømæssigt 

bæredygtige finansielle produkter, og i 

sidste ende indførelse af mærker, der 

formelt anerkender, at disse standarder 

overholdes i hele Unionen. Ensartede 

lovkrav, der skal opfyldes for at kunne 

betragte investeringer som miljømæssigt 

bæredygtige, baseret på ensartede kriterier 

for miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter er nødvendige som reference for 

fremtidig EU-lovgivning til fremme af 

disse investeringer, herunder indførelse af 

en straffefaktor for brune aktiver i de 

tilsynsmæssige rammer for finansielle 

institutioner, for at tage tilstrækkeligt 

hensyn til de klimarelaterede risici, der 

knytter sig til kulstofintensive aktiver. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) En EU-klassificering af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter burde 

muliggøre udviklingen af fremtidige EU-

politikker, herunder EU-dækkende 

standarder for miljømæssigt bæredygtige 

finansielle produkter, og i sidste ende 

indførelse af mærker, der formelt 

anerkender, at disse standarder overholdes 

i hele Unionen. Ensartede lovkrav, der skal 

opfyldes for at kunne betragte investeringer 

som miljømæssigt bæredygtige, baseret på 

ensartede kriterier for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter er 

nødvendige som reference for fremtidig 

EU-lovgivning til fremme af disse 

investeringer.  

(13) En EU-klassificering af miljømæssigt 

og økonomisk bæredygtige aktiviteter 

burde gradvist muliggøre udviklingen af 

fremtidige EU-politikker, herunder EU-

dækkende standarder for bæredygtige 

finansielle produkter, og i sidste ende 

indførelse af mærker, der formelt 

anerkender, at disse standarder overholdes 

i hele Unionen. Ensartede lovkrav, der skal 

opfyldes for at kunne betragte investeringer 

som sådan, baseret på ensartede kriterier 

for visse bæredygtige aktiviteter er 

nødvendige som reference for fremtidig 

EU-lovgivning til fremme af disse 

investeringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  168 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, 

Caroline Nagtegaal 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) En EU-klassificering af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter burde 

muliggøre udviklingen af fremtidige EU-

politikker, herunder EU-dækkende 

standarder for miljømæssigt bæredygtige 

finansielle produkter, og i sidste ende 

indførelse af mærker, der formelt 

anerkender, at disse standarder overholdes 

(13) En EU-klassificering af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter burde 

muliggøre udviklingen af fremtidige EU-

politikker og strategier, herunder EU-

dækkende standarder for miljømæssigt 

bæredygtige finansielle produkter, og i 

sidste ende indførelse af mærker, der 

formelt anerkender, at disse standarder 
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i hele Unionen. Ensartede lovkrav, der skal 

opfyldes for at kunne betragte investeringer 

som miljømæssigt bæredygtige, baseret på 

ensartede kriterier for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter er 

nødvendige som reference for fremtidig 

EU-lovgivning til fremme af disse 

investeringer.  

overholdes i hele Unionen. Ensartede 

lovkrav, der skal opfyldes for at kunne 

betragte investeringer som miljømæssigt 

bæredygtige, baseret på ensartede kriterier 

for miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter er nødvendige som reference for 

fremtidig EU-lovgivning til fremme af 

disse investeringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  169 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) En EU-klassificering af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter burde 

muliggøre udviklingen af fremtidige EU-

politikker, herunder EU-dækkende 

standarder for miljømæssigt bæredygtige 

finansielle produkter, og i sidste ende 

indførelse af mærker, der formelt 

anerkender, at disse standarder overholdes 

i hele Unionen. Ensartede lovkrav, der skal 

opfyldes for at kunne betragte investeringer 

som miljømæssigt bæredygtige, baseret på 

ensartede kriterier for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter er 

nødvendige som reference for fremtidig 

EU-lovgivning til fremme af disse 

investeringer.  

(13) En EU-klassificering af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter burde 

muliggøre udviklingen af fremtidige EU-

politikker og strategier, herunder EU-

dækkende standarder for miljømæssigt 

bæredygtige finansielle produkter, og i 

sidste ende indførelse af mærker, der 

formelt anerkender, at disse standarder 

overholdes i hele Unionen. Ensartede 

lovkrav, der skal opfyldes for at kunne 

betragte investeringer som miljømæssigt 

bæredygtige, baseret på ensartede kriterier 

for miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter er nødvendige som reference for 

fremtidig EU-lovgivning til fremme af 

disse investeringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 (13a) For at sikre effektive og 

virkningsfulde 

lovgivningsforanstaltninger uden 

overlapninger, bureaukratiske byrder 

eller ekstraomkostninger for 

realøkonomien bør omfanget og 

anvendelsesområdet for de tekniske 

screeningskriterier og sammenhængen 

med andre initiativer fastlægges klart, før 

klassificeringssystemet og de tilhørende 

kriterier træder i kraft. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  171 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Fastsættelse af harmoniserede 

kriterier for miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør ikke 

underminere kompetencefordelingen 

mellem medlemsstaterne og Unionen 

inden for forskellige politikområder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Fastsættelse af harmoniserede 

kriterier for miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør ikke 

underminere kompetencefordelingen 

mellem medlemsstaterne og Unionen. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  173 

Stefan Gehrold 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) I forbindelse med opfyldelsen af 

målene for bæredygtig udvikling i Unionen 

har politiske valg såsom oprettelse af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer vist sig at være effektive med 

hensyn til at bidrage til at kanalisere 

private og offentlige midler i retning af 

bæredygtige investeringer. I Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2015/101727 er der fastlagt et 

investeringsmål for Den Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer om, at 40 % 

af EFSI-finansieringen skal gå til 

infrastruktur- og innovationsprojekter. 

Fælles kriterier for økonomiske aktiviteters 

bæredygtighed kan danne grundlag for 

fremtidige lignende EU-initiativer til støtte 

for investeringer i klimarelaterede mål eller 

andre miljømål.  

(14) I forbindelse med opfyldelsen af 

målene for bæredygtig udvikling i Unionen 

har politiske valg såsom oprettelse af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer vist sig at være effektive med 

hensyn til at bidrage til at kanalisere 

private og offentlige midler i retning af 

bæredygtige investeringer. I Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2015/101727 er der fastlagt et 

investeringsmål for Den Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer om, at 40 % 

af EFSI-finansieringen skal gå til 

infrastruktur- og innovationsprojekter, som 

mindsker menneskets påvirkning på 

klimaændringer. Fælles kriterier for 

økonomiske aktiviteters bæredygtighed kan 

danne grundlag for fremtidige lignende 

EU-initiativer til støtte for investeringer i 

klimarelaterede mål eller andre miljømål.  

_________________ _________________ 

27 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2017/2396 af 13. 

december 2017 om ændring af forordning 

(EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for 

så vidt angår forlængelse af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer og indførelse af tekniske 

forbedringer i fonden og i Det Europæiske 

Centrum for Investeringsrådgivning (EUT 

L 345 af 27.12.2017, s. 34). 

27 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2017/2396 af 13. 

december 2017 om ændring af forordning 

(EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for 

så vidt angår forlængelse af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer og indførelse af tekniske 

forbedringer i fonden og i Det Europæiske 

Centrum for Investeringsrådgivning (EUT 

L 345 af 27.12.2017, s. 34). 

Or. de 
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Ændringsforslag  174 

Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) I forbindelse med opfyldelsen af 

målene for bæredygtig udvikling i Unionen 

har politiske valg såsom oprettelse af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer vist sig at være effektive med 

hensyn til at bidrage til at kanalisere 

private og offentlige midler i retning af 

bæredygtige investeringer. I Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2015/101727 er der fastlagt et 

investeringsmål for Den Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer om, at 40 % 

af EFSI-finansieringen skal gå til 

infrastruktur- og innovationsprojekter. 

Fælles kriterier for økonomiske aktiviteters 

bæredygtighed kan danne grundlag for 

fremtidige lignende EU-initiativer til støtte 

for investeringer i klimarelaterede mål eller 

andre miljømål.  

(14) I forbindelse med opfyldelsen af 

målene for bæredygtig udvikling i Unionen 

har politiske valg såsom oprettelse af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer vist sig at være effektive med 

hensyn til at bidrage til at mobilisere 

private og offentlige midler til bæredygtige 

investeringer. I Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2015/101727 er der 

fastlagt et horisontalt investeringsmål for 

Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer om, at 40 % af EFSI-

finansieringen skal gå til infrastruktur- og 

innovationsprojekter. Fælles kriterier for 

økonomiske aktiviteters bæredygtighed kan 

danne grundlag for fremtidige lignende 

EU-initiativer til mobilisering af 

investeringer i klimarelaterede mål eller 

andre miljømål. 

_________________ _________________ 

27 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2017/2396 af 13. 

december 2017 om ændring af forordning 

(EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for 

så vidt angår forlængelse af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer og indførelse af tekniske 

forbedringer i fonden og i Det Europæiske 

Centrum for Investeringsrådgivning (EUT 

L 345 af 27.12.2017, s. 34). 

27 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2017/2396 af 13. 

december 2017 om ændring af forordning 

(EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for 

så vidt angår forlængelse af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer og indførelse af tekniske 

forbedringer i fonden og i Det Europæiske 

Centrum for Investeringsrådgivning (EUT 

L 345 af 27.12.2017, s. 34). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  175 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at undgå fragmentering af 

markedet og at skade forbrugernes 

interesser som følge af forskellige 

opfattelser af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør nationale krav, 

som markedsaktørerne skal overholde, hvis 

de ønsker at markedsføre finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer 

som miljømæssigt bæredygtige, være 

baseret på ensartede kriterier for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Disse markedsaktører omfatter 

deltagere på det finansielle marked, der 

udbyder "grønne" finansielle produkter, 

og ikkefinansielle virksomheder, der 

udsteder "grønne" 

virksomhedsobligationer.  

(15) For at undgå fragmentering af 

markedet og at skade forbrugernes 

interesser som følge af forskellige 

opfattelser af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør nationale krav, 

som markedsaktørerne skal overholde, hvis 

de ønsker at markedsføre finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer 

som defineret i nærværende 

forordning som miljømæssigt 

bæredygtige, være baseret på ensartede 

kriterier for miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter. Disse 

markedsaktører omfatter deltagere på det 

finansielle marked, der udbyder 

bæredygtige finansielle produkter, og 

ikkefinansielle virksomheder, der udsteder 

bæredygtige virksomhedsobligationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at undgå fragmentering af 

markedet og at skade forbrugernes 

interesser som følge af forskellige 

opfattelser af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør nationale krav, 

som markedsaktørerne skal overholde, hvis 

de ønsker at markedsføre finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer 

som miljømæssigt bæredygtige, være 

baseret på ensartede kriterier for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Disse markedsaktører omfatter 

deltagere på det finansielle marked, der 

udbyder "grønne" finansielle produkter, 

og ikkefinansielle virksomheder, der 

(15) For at undgå fragmentering af 

markedet og at skade forbrugernes 

interesser som følge af forskellige 

opfattelser af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør nationale krav, 

som markedsaktørerne skal overholde, hvis 

de ønsker at markedsføre finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer 

som miljømæssigt bæredygtige, være 

baseret på ensartede kriterier for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Disse markedsaktører omfatter 

deltagere på det finansielle marked, der 

udbyder bæredygtige finansielle produkter, 

og ikkefinansielle virksomheder, der 
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udsteder "grønne" 

virksomhedsobligationer.  

udsteder bæredygtige 

virksomhedsobligationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  177 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at undgå fragmentering af 

markedet og at skade forbrugernes 

interesser som følge af forskellige 

opfattelser af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør nationale krav, 

som markedsaktørerne skal overholde, hvis 

de ønsker at markedsføre finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer 

som miljømæssigt bæredygtige, være 

baseret på ensartede kriterier for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. Disse markedsaktører omfatter 

deltagere på det finansielle marked, der 

udbyder "grønne" finansielle produkter, og 

ikkefinansielle virksomheder, der udsteder 

"grønne" virksomhedsobligationer.  

(15) For at undgå fragmentering af 

markedet og at skade forbrugernes 

interesser som følge af forskellige 

opfattelser af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter kunne nationale 

krav, som markedsaktørerne skal 

overholde, hvis de ønsker at markedsføre 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer som 

miljømæssigt bæredygtige, baseres på 

ensartede kriterier for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter. Disse 

markedsaktører omfatter deltagere på det 

finansielle marked, der udbyder "grønne" 

finansielle produkter, og ikkefinansielle 

virksomheder, der udsteder "grønne" 

virksomhedsobligationer.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  178 

Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet bør kravene i 

denne forordning ikke gælde for små og 

ikkekomplekse institutioner som defineret 

i [Publikationskontoret: Indsæt 
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henvisning til den relevante artikel] i 

forordning (EU) nr. 575/2013]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  179 

Markus Ferber 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at undgå at skade forbrugernes 

interesser bør fondsforvaltere og 

institutionelle investorer, der udbyder 

finansielle produkter som miljømæssigt 

bæredygtige, oplyse, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

anvendes til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. De 

offentliggjorte oplysninger bør sikre 

investorerne klarhed over omfanget af 

investeringen i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter som en procentdel 

af alle økonomiske aktiviteter og således 

over graden af investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. 

Kommissionen bør præcisere, hvilke 

oplysninger der skal offentliggøres til 

dette formål. Disse oplysninger bør sikre, 

at de nationale kompetente myndigheder 

let kan kontrollere overholdelsen af 

oplysningsforpligtelsen og håndhæve 

denne forpligtelse i overensstemmelse med 

gældende national ret.  

(16) For at undgå at skade forbrugernes 

interesser bør fondsforvaltere og 

institutionelle investorer, der udbyder 

finansielle produkter som miljømæssigt 

bæredygtige, offentliggøre relevante 

oplysninger i overensstemmelse med 

bestemmelserne i forordningen om 

offentliggørelse af oplysninger om 

bæredygtige investeringer og 

bæredygtighedsrelaterede risici og om 

ændring af direktiv (EU) 2016/2341. 

Or. en 

Begrundelse 

Alle offentliggørelsesforpligtelser er fastlagt i forordningen om offentliggørelse af 

oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring 

af direktiv (EU) 2016/2341. Der er ikke behov for at indføre endnu en ordning for 

offentliggørelse af oplysninger om bæredygtig finansiering. 
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Ændringsforslag  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at undgå at skade forbrugernes 

interesser bør fondsforvaltere og 

institutionelle investorer, der udbyder 

finansielle produkter som miljømæssigt 

bæredygtige, oplyse, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

anvendes til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. De 

offentliggjorte oplysninger bør sikre 

investorerne klarhed over omfanget af 

investeringen i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter som en procentdel 

af alle økonomiske aktiviteter og således 

over graden af investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. 

Kommissionen bør præcisere, hvilke 

oplysninger der skal offentliggøres til dette 

formål. Disse oplysninger bør sikre, at de 

nationale kompetente myndigheder let kan 

kontrollere overholdelsen af 

oplysningsforpligtelsen og håndhæve 

denne forpligtelse i overensstemmelse med 

gældende national ret.  

(16) For at informere private investorer og 

sikre forbrugerbeskyttelse bør 

fondsforvaltere og institutionelle 

investorer, der udbyder finansielle 

produkter som miljømæssigt bæredygtige, 

oplyse investeringens miljømæssige 

bæredygtighed og dens miljøpåvirkning. 

De offentliggjorte oplysninger bør sikre 

investorerne klarhed over de kriterier og 

indikator, der anvendes til at fastslå 

miljøpåvirkningen, graden af 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed og den procentdel af de 

investeringsmodtagende virksomheders 

omsætning, som støtter aktiviteter, der 

betragtes som miljømæssigt bæredygtige 

eller anses for at have en negativ 

miljøpåvirkning. Kommissionen bør 

præcisere, hvilke oplysninger der skal 

offentliggøres til dette formål i reviderede 

årsberetninger og ledelsesberetninger og 

revideres af uafhængige revisorer i 

forbindelse med integreret rapportering. 

De reviderede og verificerede oplysninger 

bør sikre, at de nationale kompetente 

myndigheder og i givet fald 

tilsynsmyndighederne let kan kontrollere 

overholdelsen af oplysningsforpligtelsen 

og håndhæve denne forpligtelse i 

overensstemmelse med gældende national 

ret og EU-ret. Oplysningskravene bør 

harmonere med de globale initiativer på 

området såsom Global Reporting 

Initiative og FN's principper om 

ansvarlige investeringer. De uafhængige 

revisorer bør være godkendt af 

tilsynsmyndighederne. 

Or. en 
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Ændringsforslag  181 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at undgå at skade forbrugernes 

interesser bør fondsforvaltere og 

institutionelle investorer, der udbyder 

finansielle produkter som miljømæssigt 

bæredygtige, oplyse, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

anvendes til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. De 

offentliggjorte oplysninger bør sikre 

investorerne klarhed over omfanget af 

investeringen i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter som en procentdel 

af alle økonomiske aktiviteter og således 

over graden af investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. 

Kommissionen bør præcisere, hvilke 

oplysninger der skal offentliggøres til dette 

formål. Disse oplysninger bør sikre, at de 

nationale kompetente myndigheder let 

kan kontrollere overholdelsen af 

oplysningsforpligtelsen og håndhæve 

denne forpligtelse i overensstemmelse 

med gældende national ret.  

(16) For at informere private investorer og 

sikre forbrugerbeskyttelse bør 

fondsforvaltere og institutionelle 

investorer, der udbyder finansielle 

produkter som miljømæssigt bæredygtige, 

oplyse om investeringens miljømæssige 

bæredygtighed, herunder 

udvælgelseskriterier baseret på 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 

aspekter og den miljømæssige 

indvirkning. De offentliggjorte 

oplysninger bør sikre investorerne klarhed 

over de kriterier og indikatorer, der 

anvendes til at fastslå miljøpåvirkningen 

og investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Kommissionen bør 

præcisere, hvilke oplysninger der skal 

offentliggøres til dette formål. 

Oplysningskravene bør bygge på det 

arbejde, der er udført ved Global 

Reporting Initiative, og FN's principper 

om ansvarlige investeringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  182 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at undgå at skade forbrugernes 

interesser bør fondsforvaltere og 

institutionelle investorer, der udbyder 

(16) For at informere private investorer og 

sikre forbrugerbeskyttelse bør 

fondsforvaltere og institutionelle 
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finansielle produkter som miljømæssigt 

bæredygtige, oplyse, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

anvendes til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. De 

offentliggjorte oplysninger bør sikre 

investorerne klarhed over omfanget af 

investeringen i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter som en procentdel 

af alle økonomiske aktiviteter og således 

over graden af investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. 

Kommissionen bør præcisere, hvilke 

oplysninger der skal offentliggøres til dette 

formål. Disse oplysninger bør sikre, at de 

nationale kompetente myndigheder let 

kan kontrollere overholdelsen af 

oplysningsforpligtelsen og håndhæve 

denne forpligtelse i overensstemmelse 

med gældende national ret.  

investorer, der udbyder finansielle 

produkter som miljømæssigt bæredygtige, 

oplyse om investeringens miljømæssige 

bæredygtighed, herunder 

udvælgelseskriterier baseret på 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 

aspekter og den miljømæssige 

indvirkning. De offentliggjorte 

oplysninger bør sikre investorerne klarhed 

over de kriterier og indikatorer, der 

anvendes til at fastslå miljøpåvirkningen 

og investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Kommissionen bør 

præcisere, hvilke oplysninger der skal 

offentliggøres til dette formål. 

Oplysningskravene bør baseres på 

arbejdet under Global Reporting Initiative 

og FN's principper om ansvarlige 

investeringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at undgå at skade forbrugernes 

interesser bør fondsforvaltere og 

institutionelle investorer, der udbyder 

finansielle produkter som miljømæssigt 

bæredygtige, oplyse, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

anvendes til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. De 

offentliggjorte oplysninger bør sikre 

investorerne klarhed over omfanget af 

investeringen i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter som en procentdel 

af alle økonomiske aktiviteter og således 

over graden af investeringens 

(16) For at undgå at skade forbrugernes 

interesser kan fondsforvaltere og 

institutionelle investorer, der udbyder 

finansielle produkter som miljømæssigt 

bæredygtige, vælge at oplyse, hvordan og i 

hvilket omfang kriterierne for bæredygtige 

økonomiske aktiviteter anvendes til at 

bestemme investeringens bæredygtighed. 

De offentliggjorte oplysninger kan sikre 

investorerne klarhed over omfanget af 

investeringen i bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som en procentdel af alle 

økonomiske aktiviteter og således over 

graden af investeringens bæredygtighed. 
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miljømæssige bæredygtighed. 

Kommissionen bør præcisere, hvilke 

oplysninger der skal offentliggøres til 

dette formål. Disse oplysninger bør sikre, 

at de nationale kompetente myndigheder 

let kan kontrollere overholdelsen af 

oplysningsforpligtelsen og håndhæve 

denne forpligtelse i overensstemmelse 

med gældende national ret.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  184 

Kay Swinburne 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at undgå at skade forbrugernes 

interesser bør fondsforvaltere og 

institutionelle investorer, der udbyder 

finansielle produkter som miljømæssigt 

bæredygtige, oplyse, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

anvendes til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. De 

offentliggjorte oplysninger bør sikre 

investorerne klarhed over omfanget af 

investeringen i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter som en procentdel 

af alle økonomiske aktiviteter og således 

over graden af investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. 

Kommissionen bør præcisere, hvilke 

oplysninger der skal offentliggøres til dette 

formål. Disse oplysninger bør sikre, at de 

nationale kompetente myndigheder let kan 

kontrollere overholdelsen af 

oplysningsforpligtelsen og håndhæve 

denne forpligtelse i overensstemmelse med 

gældende national ret.  

(16) For at undgå at skade forbrugernes 

interesser bør fondsforvaltere og 

institutionelle investorer, der udbyder 

finansielle produkter som miljømæssigt 

bæredygtige, oplyse, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

anvendes til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. De 

offentliggjorte oplysninger bør sikre 

investorerne klarhed over omfanget af 

investeringen i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter som en procentdel 

af alle økonomiske aktiviteter og således 

over graden af investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. 

Kommissionen bør præcisere, hvilke 

oplysninger der skal offentliggøres til dette 

formål, og offentliggørelsens hyppighed, 

format og modtagere. Disse oplysninger 

bør sikre, at de nationale kompetente 

myndigheder let kan kontrollere 

overholdelsen af oplysningsforpligtelsen 

og håndhæve denne forpligtelse i 

overensstemmelse med gældende national 

ret. Kommissionen bør sikre, at eventuelle 

nye oplysningskrav supplerer de krav, der 
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allerede er pålagt i henhold til gældende 

lovgivning, og ikke indebærer unødvendig 

dobbeltrapportering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) For at fremme innovation, 

forskning og udvikling på området for 

bekæmpelse af klimaændringer, hvor der 

kræves store langsigtede investeringer, 

bør denne forordning tilpasses til anden 

relevant EU-lovgivning. Dette skal sikre 

stabile lovgivningsrammer på lang sigt 

uden at forringe mulighederne for 

langsigtede investeringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  186 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16 a) For at undgå at skade 

innovationsklimaet i EU og 

medlemsstaterne bør denne forordning 

tilpasses til anden EU-lovgivning til 

fremme af innovation, forskning og 

udvikling, navnlig på området for 

bekæmpelse af klimaændringer, hvor der 

kræves store langsigtede investeringer. 

Or. en 
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Ændringsforslag  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) For at undgå omgåelse af 

oplysningsforpligtelsen bør denne 

forpligtelse også finde anvendelse, når 

finansielle produkter udbydes som 

produkter med lignende karakteristika 

som miljømæssigt bæredygtige 

investeringer, herunder produkter med 

miljøbeskyttelse som et generelt mål. 

Deltagere på det finansielle marked bør 

ikke være forpligtet til udelukkende at 

investere i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter, der er defineret i 

overensstemmelse med de tekniske 

screeningskriterier, der er fastlagt i denne 

forordning. De bør opfordres til at 

underrette Kommissionen, hvis de mener, 

at en økonomisk aktivitet, som ikke 

opfylder de tekniske screeningskriterier, 

eller for hvilken sådanne kriterier endnu 

ikke er fastlagt, bør anses for at være 

miljømæssigt bæredygtig, således at 

Kommissionen lettere kan vurdere, om det 

er hensigtsmæssigt at supplere eller 

opdatere de tekniske screeningskriterier.  

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Alle offentliggørelsesforpligtelser er fastlagt i forordningen om offentliggørelse af 

oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring 

af direktiv (EU) 2016/2341. Der er ikke behov for at indføre endnu en ordning for 

offentliggørelse af oplysninger om bæredygtig finansiering. 

 

Ændringsforslag  188 

Anne Sander 
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Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) For at undgå omgåelse af 

oplysningsforpligtelsen bør denne 

forpligtelse også finde anvendelse, når 

finansielle produkter udbydes som 

produkter med lignende karakteristika som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer, 

herunder produkter med miljøbeskyttelse 

som et generelt mål. Deltagere på det 

finansielle marked bør ikke være forpligtet 

til udelukkende at investere i miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er 

defineret i overensstemmelse med de 

tekniske screeningskriterier, der er fastlagt 

i denne forordning. De bør opfordres til at 

underrette Kommissionen, hvis de mener, 

at en økonomisk aktivitet, som ikke 

opfylder de tekniske screeningskriterier, 

eller for hvilken sådanne kriterier endnu 

ikke er fastlagt, bør anses for at være 

miljømæssigt bæredygtig, således at 

Kommissionen lettere kan vurdere, om det 

er hensigtsmæssigt at supplere eller 

opdatere de tekniske screeningskriterier.  

(17) For at undgå omgåelse af 

oplysningsforpligtelsen bør denne 

forpligtelse også finde anvendelse, når 

finansielle produkter udbydes som 

produkter med lignende karakteristika som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer, 

herunder produkter med miljøbeskyttelse 

som et generelt mål. Deltagere på det 

finansielle marked bør ikke være forpligtet 

til udelukkende at investere i miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er 

defineret i overensstemmelse med de 

tekniske screeningskriterier, der er fastlagt 

i denne forordning. De bør opfordres til at 

underrette Kommissionen, hvis de mener, 

at en økonomisk aktivitet, som ikke 

opfylder de tekniske screeningskriterier, 

eller for hvilken sådanne kriterier endnu 

ikke er fastlagt, bør anses for at være 

miljømæssigt bæredygtig, således at 

Kommissionen lettere kan vurdere, om det 

er hensigtsmæssigt at supplere eller 

opdatere de tekniske screeningskriterier. 

Ligeledes bør det fortsat være tilladt for 

deltagere på det finansielle marked at 

følge bæredygtige investeringsstrategier 

med en bredere vifte af kendetegn end blot 

fordeling af kapital til de områder, der er 

fastlagt i denne forordning. Bæredygtige 

investeringsstrategier bør kunne omfatte 

bl.a. integration af miljømæssige, sociale 

og ledelsesmæssige aspekter, screening, 

ydelser af særlig høj klasse, god 

forvaltning, engagement og stemmeret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  189 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) For at undgå omgåelse af 

oplysningsforpligtelsen bør denne 

forpligtelse også finde anvendelse, når 

finansielle produkter udbydes som 

produkter med lignende karakteristika 

som miljømæssigt bæredygtige 

investeringer, herunder produkter med 

miljøbeskyttelse som et generelt mål. 

Deltagere på det finansielle marked bør 

ikke være forpligtet til udelukkende at 

investere i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter, der er defineret i 

overensstemmelse med de tekniske 

screeningskriterier, der er fastlagt i denne 

forordning. De bør opfordres til at 

underrette Kommissionen, hvis de mener, 

at en økonomisk aktivitet, som ikke 

opfylder de tekniske screeningskriterier, 

eller for hvilken sådanne kriterier endnu 

ikke er fastlagt, bør anses for at være 

miljømæssigt bæredygtig, således at 

Kommissionen lettere kan vurdere, om det 

er hensigtsmæssigt at supplere eller 

opdatere de tekniske screeningskriterier.  

(17) For at undgå omgåelse af 

oplysningsforpligtelsen bør denne 

forpligtelse finde anvendelse på alle 

finansielle produkter. Deltagere på det 

finansielle marked bør ikke være forpligtet 

til udelukkende at investere i miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er 

defineret i overensstemmelse med de 

tekniske screeningskriterier, der er fastlagt 

i denne forordning. Deltagere på det 

finansielle marked og andre aktører bør 

opfordres til at underrette Kommissionen, 

hvis de mener, at en økonomisk aktivitet 

uretmæssigt anses for at opfylde eller ikke 

at opfylde de tekniske screeningskriterier, 

eller for hvilken sådanne kriterier endnu 

ikke er fastlagt, således at Kommissionen 

lettere kan vurdere, om det er 

hensigtsmæssigt at supplere eller opdatere 

de tekniske screeningskriterier. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at afgøre, om en økonomisk 

aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, bør 

der opstilles en udtømmende liste over 

miljømål.  

(18) For at afgøre, om en økonomisk 

aktivitet er miljømæssigt eller socialt 

bæredygtig, bør der opstilles en 

udtømmende liste over miljømål baseret på 

indikatorer for den miljømæssige og 

sociale indvirkning. 

Or. en 
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Ændringsforslag  191 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at afgøre, om en økonomisk 

aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, bør 

der opstilles en udtømmende liste over 

miljømål.  

(18) For at afgøre, om en økonomisk 

aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, bør 

der opstilles en udtømmende liste over 

miljømål, idet der sikres sammenhæng 

med gældende EU-ret, herunder pakken 

om ren energi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at afgøre, om en økonomisk 

aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, bør 

der opstilles en udtømmende liste over 

miljømål.  

(18) For at afgøre, om en økonomisk 

aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, bør 

der opstilles en udtømmende liste over 

miljømål, idet der tages hensyn til 

aktivitetens indvirkning på den 

industrielle værdikæde.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  193 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at afgøre, om en økonomisk 

aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, bør 

der opstilles en udtømmende liste over 

(18) For at afgøre, om en økonomisk 

aktivitet er miljømæssigt bæredygtig eller 

skadelig, bør der opstilles en udtømmende 
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miljømål.  liste over miljømål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  194 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Der bør for hvert miljømål fastlægges 

ensartede kriterier for, hvornår økonomiske 

aktiviteter kan anses for at bidrage 

væsentligt til dette mål. Et af elementerne i 

de ensartede kriterier bør være at undgå, at 

de miljømål, der er fastsat i denne 

forordning, skades alvorligt. Dette er for at 

undgå, at investeringer betragtes som 

miljømæssigt bæredygtige, selv om de 

økonomiske aktiviteter, der investeres i, 

skader miljøet i et omfang, der opvejer 

deres bidrag til et miljømål. Kriterierne for 

at yde et væsentligt bidrag og for ikke at 

forvolde alvorlig skade bør sikre 

investeringer i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter, der bidrager reelt 

til miljømålene. 

(20) Der bør for hvert miljømål fastlægges 

ensartede kriterier for, hvornår økonomiske 

aktiviteter kan anses for at bidrage 

væsentligt til dette mål. Et andet element i 

de ensartede kriterier bør være at udpege 

økonomiske aktiviteter, der i væsentlig 

grad hæmmer opnåelsen af de miljømål, 

der er fastsat i denne forordning. 

Kriterierne for at yde et væsentligt bidrag 

og for at forvolde alvorlig skade bør sikre 

investeringer i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter, der bidrager reelt 

til miljømålene, og gøre det muligt 

gradvist at flytte investeringer væk fra 

miljøskadelige økonomiske aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Der bør for hvert miljømål fastlægges 

ensartede kriterier for, hvornår økonomiske 

aktiviteter kan anses for at bidrage 

væsentligt til dette mål. Et af elementerne i 

de ensartede kriterier bør være at undgå, at 

de miljømål, der er fastsat i denne 

(20) Der bør for hvert miljømål fastlægges 

ensartede kriterier for, hvornår økonomiske 

aktiviteter kan anses for at bidrage 

væsentligt til dette mål. Et af elementerne i 

de ensartede kriterier bør være at undgå, at 

de miljømål, der er fastsat i denne 
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forordning, skades alvorligt. Dette er for at 

undgå, at investeringer betragtes som 

miljømæssigt bæredygtige, selv om de 

økonomiske aktiviteter, der investeres i, 

skader miljøet i et omfang, der opvejer 

deres bidrag til et miljømål. Kriterierne for 

at yde et væsentligt bidrag og for ikke at 

forvolde alvorlig skade bør sikre 

investeringer i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter, der bidrager reelt 

til miljømålene. 

forordning, skades alvorligt. Dette er for at 

undgå, at investeringer betragtes som 

miljømæssigt bæredygtige, selv om de 

økonomiske aktiviteter, der investeres i, 

skader miljøet i et omfang, der opvejer 

deres bidrag til et miljømål. Kriterierne for 

at yde et væsentligt bidrag og for ikke at 

forvolde alvorlig skade bør sikre 

investeringer i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter, der bidrager reelt 

til miljømålene. Det, at der fastlægges et 

kriterium om at undgå at skade 

miljømålene alvorligt, bør imidlertid ikke 

medføre, at der oprettes en sort eller brun 

liste. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  196 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Der bør for hvert miljømål fastlægges 

ensartede kriterier for, hvornår økonomiske 

aktiviteter kan anses for at bidrage 

væsentligt til dette mål. Et af elementerne i 

de ensartede kriterier bør være at undgå, at 

de miljømål, der er fastsat i denne 

forordning, skades alvorligt. Dette er for at 

undgå, at investeringer betragtes som 

miljømæssigt bæredygtige, selv om de 

økonomiske aktiviteter, der investeres i, 

skader miljøet i et omfang, der opvejer 

deres bidrag til et miljømål. Kriterierne for 

at yde et væsentligt bidrag og for ikke at 

forvolde alvorlig skade bør sikre 

investeringer i miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter, der bidrager reelt 

til miljømålene. 

(20) Der bør for hvert miljømål fastlægges 

ensartede og præcise kriterier for, hvornår 

økonomiske aktiviteter kan anses for at 

bidrage væsentligt til dette mål. Et af 

elementerne i de ensartede kriterier bør 

være at undgå, at de miljømål, der er 

fastsat i denne forordning, skades alvorligt. 

Dette er for at undgå, at investeringer 

betragtes som miljømæssigt bæredygtige, 

selv om de økonomiske aktiviteter, der 

investeres i, skader miljøet i et omfang, der 

opvejer deres bidrag til et miljømål. 

Kriterierne for at yde et væsentligt bidrag 

og for ikke at forvolde alvorlig skade bør 

sikre investeringer i miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der 

bidrager reelt til miljømålene. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) I lyset af Europa-Parlamentets, Rådets 

og Kommissionens fælles tilsagn om at 

gennemføre de principper, der er nedfældet 

i den europæiske søjle for sociale 

rettigheder til støtte for bæredygtig og 

inklusiv vækst og betydningen af 

internationale minimumsstandarder for 

menneske- og arbejdstagerrettigheder bør 

betingelsen for, at økonomiske aktiviteter 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige, være, at 

minimumsgarantierne overholdes. 

Økonomiske aktiviteter bør derfor kun 

blive betragtet som miljømæssigt 

bæredygtige, hvis de udøves under 

overholdelse af Den Internationale 

Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om 

grundlæggende principper og rettigheder 

på arbejdspladsen og ILO's otte 

grundlæggende konventioner. I ILO's 

grundlæggende konventioner defineres de 

menneskerettigheder og arbejdsrettigheder, 

som virksomhederne skal respektere. Flere 

af disse internationale standarder er også 

forankret i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder, navnlig 

forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde og 

princippet om ikkeforskelsbehandling. 

Disse minimumsgarantier berører ikke 

anvendelsen af relevante strengere krav til 

miljø, sundhed og sikkerhed og social 

bæredygtighed, der er fastsat i EU-

lovgivningen. 

(21) I lyset af Europa-Parlamentets, Rådets 

og Kommissionens fælles tilsagn om at 

gennemføre de principper, der er nedfældet 

i den europæiske søjle for sociale 

rettigheder til støtte for bæredygtig og 

inklusiv vækst og betydningen af 

internationale minimumsstandarder for 

menneske- og arbejdstagerrettigheder bør 

betingelsen for, at økonomiske aktiviteter 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige, være, at 

minimumsgarantierne overholdes. 

Økonomiske aktiviteter bør derfor kun 

blive betragtet som miljømæssigt 

bæredygtige, hvis de for det første udøves 

under overholdelse af Den Internationale 

Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om 

grundlæggende principper og rettigheder 

på arbejdspladsen og ILO's otte 

grundlæggende konventioner. I ILO's 

grundlæggende konventioner defineres de 

menneskerettigheder og arbejdsrettigheder, 

som virksomhederne skal respektere. Flere 

af disse internationale standarder er også 

forankret i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder, navnlig 

forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde og 

princippet om ikkeforskelsbehandling. For 

det andet bør der tages hensyn til FN's 

principper om ansvarlige investeringer og 

de tilhørende rammer for rapportering. 

For det tredje bør investorerne tage 

hensyn til OECD's Due Diligence 

Guidance for Responsible Business 

Conduct (2018). I denne sammenhæng 

menes der med due diligence de 

procedurer, som virksomheder følger for 

at udpege, forebygge, afbøde og afhjælpe 

bæredygtighedsrelaterede risici som 

defineret i [Publikationskontoret: Indsæt 

henvisning til forordning om oplysninger 
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vedrørende bæredygtige investeringer og 

risici for bæredygtigheden og Bilag I 

hertil]. Disse minimumsgarantier berører 

ikke anvendelsen af relevante strengere 

krav til miljø, sundhed og sikkerhed og 

social bæredygtighed, der er fastsat i EU-

lovgivningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  198 

Markus Ferber 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) I lyset af Europa-Parlamentets, Rådets 

og Kommissionens fælles tilsagn om at 

gennemføre de principper, der er nedfældet 

i den europæiske søjle for sociale 

rettigheder til støtte for bæredygtig og 

inklusiv vækst og betydningen af 

internationale minimumsstandarder for 

menneske- og arbejdstagerrettigheder bør 

betingelsen for, at økonomiske aktiviteter 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige, være, at 

minimumsgarantierne overholdes. 

Økonomiske aktiviteter bør derfor kun 

blive betragtet som miljømæssigt 

bæredygtige, hvis de udøves under 

overholdelse af Den Internationale 

Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om 

grundlæggende principper og rettigheder 

på arbejdspladsen og ILO's otte 

grundlæggende konventioner. I ILO's 

grundlæggende konventioner defineres de 

menneskerettigheder og arbejdsrettigheder, 

som virksomhederne skal respektere. Flere 

af disse internationale standarder er også 

forankret i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder, navnlig 

forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde og 

princippet om ikkeforskelsbehandling. 

Disse minimumsgarantier berører ikke 

(21) I lyset af Europa-Parlamentets, Rådets 

og Kommissionens fælles tilsagn om at 

gennemføre de principper, der er nedfældet 

i den europæiske søjle for sociale 

rettigheder til støtte for bæredygtig og 

inklusiv vækst og betydningen af 

internationale minimumsstandarder for 

menneske- og arbejdstagerrettigheder bør 

betingelsen for, at økonomiske aktiviteter 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige, være, at 

minimumsgarantierne overholdes. 

Økonomiske aktiviteter bør derfor kun 

blive betragtet som miljømæssigt 

bæredygtige, hvis de udøves under 

overholdelse af Den Internationale 

Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om 

grundlæggende principper og rettigheder 

på arbejdspladsen og ILO's otte 

grundlæggende konventioner. I ILO's 

grundlæggende konventioner defineres de 

menneskerettigheder og arbejdsrettigheder, 

som virksomhederne skal respektere, og de 

udgør derfor en velegnet målestok for 

bæredygtig økonomisk aktivitet. Flere af 

disse internationale standarder er også 

forankret i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder, navnlig 

forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde og 
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anvendelsen af relevante strengere krav til 

miljø, sundhed og sikkerhed og social 

bæredygtighed, der er fastsat i EU-

lovgivningen. 

princippet om ikkeforskelsbehandling. 

Disse minimumsgarantier berører ikke 

anvendelsen af relevante strengere krav til 

miljø, sundhed og sikkerhed og social 

bæredygtighed, der er fastsat i EU-

lovgivningen. 

Or. en 

Begrundelse 

ILO's standarder er tilstrækkelige til at afgøre, om en økonomisk aktivitet kan betragtes som 

bæredygtig. 

 

Ændringsforslag  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Den Europæiske Investeringsbank 

(EIB) har mange års erfaring med grønne 

obligationer, hovedsagelig 

klimabevidsthedsobligationen, som bidrog 

til grønne obligationer for et beløb på 

18 mia. EUR og 160 projekter inden for 

vedvarende energi, der desværre var ulige 

fordelt mellem regionerne og manglede 

passende langsigtet og regionalt 

afbalanceret planlægning. Offentlige 

myndigheder såsom EIB og 

tilsynsmyndighederne kan ikke desto 

mindre holde øje med de vigtigste 

udviklingstendenser for at sikre gradvis 

opskalering og tilpasning af EU's system 

til klassificering af bæredygtighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  200 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 22 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) I betragtning af de specifikke nærmere 

tekniske oplysninger, der er nødvendige for 

at vurdere de miljømæssige virkninger af 

en økonomisk aktivitet, og den hurtige 

udvikling inden for videnskab og teknologi 

bør kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

tilpasses regelmæssigt til denne udvikling. 

Hvis kriterierne for at yde et væsentligt 

bidrag og for ikke at forvolde alvorlig 

skade skal været ajourført, bør de 

præciseres nærmere for forskellige 

økonomiske aktiviteter og ajourføres 

regelmæssigt på grundlag af videnskabelig 

dokumentation og input fra eksperter og 

relevante interessenter Kommissionen bør 

med henblik herpå fastlægge detaljerede og 

relevante tekniske screeningskriterier for 

de forskellige økonomiske aktiviteter på 

grundlag af teknisk input fra en 

multiinteressentplatform om bæredygtig 

finansiering.  

(22) I betragtning af de specifikke nærmere 

tekniske oplysninger, der er nødvendige for 

at vurdere de miljømæssige virkninger af 

en økonomisk aktivitet, og den hurtige 

udvikling inden for videnskab og teknologi 

bør de kriterier, der er relevante for 

vurdering af økonomiske aktiviteters 

miljømæssige bæredygtighed, tilpasses 

regelmæssigt til denne udvikling. Hvis 

kriterierne for at yde et væsentligt bidrag 

og for ikke at forvolde alvorlig skade samt 

de tilhørende indikatorer skal været 

ajourført, bør de præciseres nærmere for 

forskellige økonomiske aktiviteter og 

ajourføres regelmæssigt på grundlag af 

videnskabelig dokumentation og input fra 

eksperter og relevante interessenter. 

Kommissionen bør med henblik herpå 

fastlægge detaljerede og relevante tekniske 

screeningskriterier og en række 

harmoniserede indikatorer for de 

forskellige økonomiske aktiviteter på 

grundlag af teknisk input fra en 

multiinteressentplatform om bæredygtig 

finansiering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  201 

Jo Leinen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Nogle økonomiske aktiviteter har en 

negativ indvirkning på miljøet, og der kan 

ydes et væsentligt bidrag til et eller flere 

miljømål ved at mindske denne negative 

indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte tekniske screeningskriterier for 

disse økonomiske aktiviteter, som kræver 

(23) Nogle økonomiske aktiviteter har en 

negativ indvirkning på miljøet, og der kan 

ydes et væsentligt bidrag til et eller flere 

miljømål ved at mindske denne negative 

indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte tekniske screeningskriterier for 

disse økonomiske aktiviteter, som kræver 
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en væsentlig forbedring af de 

miljømæssige resultater, bl.a. i forhold til 

gennemsnittet for sektoren. I disse kriterier 

bør der også tages hensyn til en specifik 

økonomisk aktivitets langsigtede 

indvirkning.  

en væsentlig forbedring af de 

miljømæssige resultater, bl.a. i forhold til 

gennemsnittet for sektoren. I disse kriterier 

bør der også tages hensyn til en specifik 

økonomisk aktivitets langsigtede 

indvirkning, navnlig de miljømæssige 

fordele ved produkter og tjenesteydelser 

samt mellemprodukters bidrag, således at 

der foretages en samlet vurdering af 

indvirkningen i produktions- og 

anvendelsesfaserne igennem hele 

værdikæden og livscyklussen. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  202 

Bas Eickhout 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Nogle økonomiske aktiviteter har en 

negativ indvirkning på miljøet, og der kan 

ydes et væsentligt bidrag til et eller flere 

miljømål ved at mindske denne negative 

indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte tekniske screeningskriterier for 

disse økonomiske aktiviteter, som kræver 

en væsentlig forbedring af de 

miljømæssige resultater, bl.a. i forhold til 

gennemsnittet for sektoren. I disse kriterier 

bør der også tages hensyn til en specifik 

økonomisk aktivitets langsigtede 

indvirkning.  

(23) Nogle økonomiske aktiviteter har en 

negativ indvirkning på miljøet, og der kan 

ydes et væsentligt bidrag til et eller flere 

miljømål ved at mindske denne negative 

indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte tekniske screeningskriterier for 

disse økonomiske aktiviteter, som kræver 

en væsentlig forbedring af de 

miljømæssige resultater, bl.a. i forhold til 

gennemsnittet for sektoren, for at vurdere, 

om aktiviteterne kan yde et væsentligt 

bidrag til en eller flere 

miljømålsætninger. I disse kriterier bør der 

også tages hensyn til en specifik 

økonomisk aktivitets langsigtede 

indvirkning, ligesom det bør sikres, at 

økonomiske aktiviteter, der bidrager til 

kulstofintensive fastlåsningseffekter, ikke 

betragtes som bæredygtige økonomiske 

aktiviteter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Nogle økonomiske aktiviteter har en 

negativ indvirkning på miljøet, og der kan 

ydes et væsentligt bidrag til et eller flere 

miljømål ved at mindske denne negative 

indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte tekniske screeningskriterier for 

disse økonomiske aktiviteter, som kræver 

en væsentlig forbedring af de 

miljømæssige resultater, bl.a. i forhold til 

gennemsnittet for sektoren. I disse kriterier 

bør der også tages hensyn til en specifik 

økonomisk aktivitets langsigtede 

indvirkning.  

(23) Nogle økonomiske aktiviteter – f.eks. 

store handelsaftaler – har en negativ 

indvirkning på ikke blot lokale 

producenter, som ofte ikke kan 

konkurrere med enheder med lavere 

produktionsomkostninger uden for EU, 

men også på miljøet, og der kan ydes et 

væsentligt bidrag til et eller flere miljømål 

ved at mindske denne negative 

indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte tekniske screeningskriterier for 

disse økonomiske aktiviteter, som kræver 

en væsentlig forbedring af de 

miljømæssige resultater, bl.a. i forhold til 

gennemsnittet for sektoren. I disse kriterier 

bør der også tages hensyn til en specifik 

økonomisk aktivitets langsigtede 

indvirkning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  204 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Nogle økonomiske aktiviteter har en 

negativ indvirkning på miljøet, og der kan 

ydes et væsentligt bidrag til et eller flere 

miljømål ved at mindske denne negative 

indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte tekniske screeningskriterier for 

disse økonomiske aktiviteter, som kræver 

en væsentlig forbedring af de 

miljømæssige resultater, bl.a. i forhold til 

gennemsnittet for sektoren. I disse kriterier 

bør der også tages hensyn til en specifik 

(23) Nogle økonomiske aktiviteter har en 

negativ indvirkning på miljøet, og der kan 

ydes et væsentligt bidrag til et eller flere 

miljømål ved at mindske denne negative 

indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte tekniske screeningskriterier for 

disse økonomiske aktiviteter, som kræver 

en væsentlig forbedring af de 

miljømæssige resultater, bl.a. i forhold til 

gennemsnittet for sektoren i det 

pågældende land eller den pågældende 
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økonomisk aktivitets langsigtede 

indvirkning.  

region. I disse kriterier bør der også tages 

hensyn til en specifik økonomisk aktivitets 

langsigtede indvirkning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Nogle økonomiske aktiviteter har en 

negativ indvirkning på miljøet, og der kan 

ydes et væsentligt bidrag til et eller flere 

miljømål ved at mindske denne negative 

indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte tekniske screeningskriterier for 

disse økonomiske aktiviteter, som kræver 

en væsentlig forbedring af de 

miljømæssige resultater, bl.a. i forhold til 

gennemsnittet for sektoren. I disse kriterier 

bør der også tages hensyn til en specifik 

økonomisk aktivitets langsigtede 

indvirkning.  

(23) Nogle økonomiske aktiviteter har en 

negativ indvirkning på miljøet, og der kan 

ydes et væsentligt bidrag til et eller flere 

miljømål ved at mindske denne negative 

indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte tekniske screeningskriterier for 

disse økonomiske aktiviteter, som kræver 

en forbedring af de miljømæssige 

resultater, bl.a. i forhold til gennemsnittet 

for sektoren. I disse kriterier bør der også 

tages hensyn til en specifik økonomisk 

aktivitets langsigtede indvirkning (i mere 

end tre år). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 

betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 

hvis den skader miljøet mere end de 

fordele, den medfører. De tekniske 

screeningskriterier bør omfatte 

minimumskrav, der er nødvendige for at 

undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved 

fastlæggelsen og ajourføringen af de 

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 

betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 

hvis den ikke skaber en nettofordel for 

miljøet. De tekniske screeningskriterier bør 

omfatte minimumskrav, der er nødvendige 

for at undgå, at andre mål skades alvorligt. 

Ved fastlæggelsen og ajourføringen af de 

tekniske screeningskriterier bør 
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tekniske screeningskriterier bør 

Kommissionen sikre, at disse kriterier er 

baseret på tilgængelig videnskabelig 

dokumentation og ajourføres regelmæssigt. 

Når den videnskabelige evaluering ikke gør 

det muligt at fastslå risikoen med 

tilstrækkelig sikkerhed, bør 

forsigtighedsprincippet anvendes i 

overensstemmelse med artikel 191 i TEUF. 

Kommissionen sikre, at disse kriterier er 

baseret på tilgængelig videnskabelig 

dokumentation og ajourføres regelmæssigt. 

Når den videnskabelige evaluering ikke gør 

det muligt at fastslå risikoen med 

tilstrækkelig sikkerhed, bør 

forsigtighedsprincippet anvendes i 

overensstemmelse med artikel 191 i TEUF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  207 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 

betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 

hvis den skader miljøet mere end de 

fordele, den medfører. De tekniske 

screeningskriterier bør omfatte 

minimumskrav, der er nødvendige for at 

undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved 

fastlæggelsen og ajourføringen af de 

tekniske screeningskriterier bør 

Kommissionen sikre, at disse kriterier er 

baseret på tilgængelig videnskabelig 

dokumentation og ajourføres regelmæssigt. 

Når den videnskabelige evaluering ikke gør 

det muligt at fastslå risikoen med 

tilstrækkelig sikkerhed, bør 

forsigtighedsprincippet anvendes i 

overensstemmelse med artikel 191 i TEUF. 

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 

betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 

hvis den skader miljøet mere end de 

fordele, den medfører, og den bør heller 

ikke skade nogen af de andre 

miljømålsætninger væsentligt. De tekniske 

screeningskriterier bør omfatte 

minimumskrav baseret på harmoniserede 

indikatorer, der er nødvendige for at 

undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved 

fastlæggelsen og ajourføringen af de 

tekniske screeningskriterier og de 

harmoniserede indikatorer bør 

Kommissionen sikre, at disse kriterier og 

indikatorer er baseret på tilgængelig 

videnskabelig dokumentation og ajourføres 

regelmæssigt. Når den videnskabelige 

evaluering ikke gør det muligt at fastslå 

risikoen med tilstrækkelig sikkerhed, bør 

forsigtighedsprincippet anvendes i 

overensstemmelse med artikel 191 i TEUF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  208 
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Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 

betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 

hvis den skader miljøet mere end de 

fordele, den medfører. De tekniske 

screeningskriterier bør omfatte 

minimumskrav, der er nødvendige for at 

undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved 

fastlæggelsen og ajourføringen af de 

tekniske screeningskriterier bør 

Kommissionen sikre, at disse kriterier er 

baseret på tilgængelig videnskabelig 

dokumentation og ajourføres regelmæssigt. 

Når den videnskabelige evaluering ikke gør 

det muligt at fastslå risikoen med 

tilstrækkelig sikkerhed, bør 

forsigtighedsprincippet anvendes i 

overensstemmelse med artikel 191 i TEUF. 

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 

betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 

hvis den skader miljøet mere end de 

fordele, den medfører, og i denne 

henseende bør der foretages en 

uafhængig konsekvensundersøgelse af 

alle store handelsaftaler, før de 

gennemføres. De tekniske 

screeningskriterier bør omfatte 

minimumskrav, der er nødvendige for at 

undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved 

fastlæggelsen og ajourføringen af de 

tekniske screeningskriterier bør 

Kommissionen sikre, at disse kriterier er 

baseret på tilgængelig videnskabelig 

dokumentation og ajourføres regelmæssigt. 

Når den videnskabelige evaluering ikke gør 

det muligt at fastslå risikoen med 

tilstrækkelig sikkerhed, bør 

forsigtighedsprincippet anvendes i 

overensstemmelse med artikel 191 i TEUF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 

betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 

hvis den skader miljøet mere end de 

fordele, den medfører. De tekniske 

screeningskriterier bør omfatte 

minimumskrav, der er nødvendige for at 

undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved 

fastlæggelsen og ajourføringen af de 

tekniske screeningskriterier bør 

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 

betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 

hvis den skader miljøet mere end de 

fordele, den medfører. De tekniske 

screeningskriterier bør omfatte 

minimumskrav, der er nødvendige for at 

undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved 

fastlæggelsen og ajourføringen af de 

tekniske screeningskriterier bør 
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Kommissionen sikre, at disse kriterier er 

baseret på tilgængelig videnskabelig 

dokumentation og ajourføres regelmæssigt. 

Når den videnskabelige evaluering ikke gør 

det muligt at fastslå risikoen med 

tilstrækkelig sikkerhed, bør 

forsigtighedsprincippet anvendes i 

overensstemmelse med artikel 191 i TEUF. 

Kommissionen sikre, at disse kriterier er 

baseret på tilgængelig videnskabelig 

dokumentation og ajourføres regelmæssigt, 

og at de fastlægges under hensyntagen til 

hele værdikæden og teknologiernes 

livscyklus. Når den videnskabelige 

evaluering ikke gør det muligt at fastslå 

risikoen med tilstrækkelig sikkerhed, bør 

forsigtighedsprincippet anvendes i 

overensstemmelse med artikel 191 i TEUF. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  210 

Markus Ferber 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 

betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 

hvis den skader miljøet mere end de 

fordele, den medfører. De tekniske 

screeningskriterier bør omfatte 

minimumskrav, der er nødvendige for at 

undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved 

fastlæggelsen og ajourføringen af de 

tekniske screeningskriterier bør 

Kommissionen sikre, at disse kriterier er 

baseret på tilgængelig videnskabelig 

dokumentation og ajourføres regelmæssigt. 

Når den videnskabelige evaluering ikke gør 

det muligt at fastslå risikoen med 

tilstrækkelig sikkerhed, bør 

forsigtighedsprincippet anvendes i 

overensstemmelse med artikel 191 i TEUF. 

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 

betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 

hvis den skader miljøet mere end de 

fordele, den medfører. De tekniske 

screeningskriterier bør omfatte 

minimumskrav, der er nødvendige for at 

undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved 

fastlæggelsen og ajourføringen af de 

tekniske screeningskriterier bør 

Kommissionen sikre, at disse kriterier er 

rimelige, forholdsmæssige og baseret på 

tilgængelig videnskabelig dokumentation 

og ajourføres regelmæssigt. Når den 

videnskabelige evaluering ikke gør det 

muligt at fastslå risikoen med tilstrækkelig 

sikkerhed, bør forsigtighedsprincippet 

anvendes i overensstemmelse med 

artikel 191 i TEUF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Forslag til forordning 



 

AM\1172566DA.docx 67/170 PE632.153v01-00 

 DA 

Betragtning 26 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Ved fastlæggelsen og ajourføringen af 

de tekniske screeningskriterier bør 

Kommissionen også tage hensyn til de 

særlige forhold i infrastruktursektoren og 

til miljømæssige, sociale og økonomiske 

virkninger i en cost-benefit-analyse. I 

denne forbindelse bør Kommissionen tage 

hensyn til arbejdet i internationale 

organisationer såsom OECD, relevante 

EU-regler og standarder, herunder Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/42/EF42, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2011/92/EU43 Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU44, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/24/EU45, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU46 og den metodologi, der 

anvendes i dag. De tekniske 

screeningskriterier bør i denne forbindelse 

fremme hensigtsmæssige 

forvaltningsrammer, der integrerer 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 

faktorer, som omhandlet i de FN-støttede 

principper om ansvarlige investeringer47 på 

alle stadier af et projekts livscyklus. 

(26) Ved fastlæggelsen og ajourføringen af 

de tekniske screeningskriterier bør 

Kommissionen også tage hensyn til de 

særlige forhold i de forskellige sektorer og 

til miljømæssige, sociale og økonomiske 

virkninger i en cost-benefit-analyse. For så 

vidt angår energisektoren bør 

Kommissionen tage hensyn til artikel 194 
i TEUF og den enkelte medlemsstats ret 

til at fastsætte betingelserne for udnyttelse 

af energikilderne, vælge mellem 

forskellige energikilder og fastlægge 

energiforsyningens struktur. I denne 

forbindelse bør Kommissionen tage hensyn 

til arbejdet i internationale organisationer 

såsom OECD, relevante EU-regler og 

standarder, herunder Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2001/42/EF42, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/92/EU43 Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/23/EU44, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/24/EU45, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/25/EU46 og den 

metodologi, der anvendes i dag. De 

tekniske screeningskriterier bør i denne 

forbindelse fremme hensigtsmæssige 

forvaltningsrammer, der integrerer 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 

faktorer, som omhandlet i de FN-støttede 

principper om ansvarlige investeringer47 på 

alle stadier af et projekts livscyklus. 

_________________ _________________ 

42Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 

af bestemte planers og programmers 

indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 

21.7.2001, s. 30). 

42Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 

af bestemte planers og programmers 

indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 

21.7.2001, s. 30). 

43Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/92/EU af 13. december 2011 om 

vurdering af visse offentlige og private 

projekters indvirkning på miljøet (EUT L 

26 af 28.1.2012, s. 1). 

43Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/92/EU af 13. december 2011 om 

vurdering af visse offentlige og private 

projekters indvirkning på miljøet (EUT L 

26 af 28.1.2012, s. 1). 
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44Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 

94 af 28.3.2014, s. 1). 

44Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 

94 af 28.3.2014, s. 1). 

45Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/24/EU af 26. februar 2014 om 

offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 

28.3.2014, s. 65). 

45Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/24/EU af 26. februar 2014 om 

offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 

28.3.2014, s. 65). 

46Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU af 26. februar 2014 om 

fremgangsmåderne ved indgåelse af 

kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 

2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 

243). 

46Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU af 26. februar 2014 om 

fremgangsmåderne ved indgåelse af 

kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 

2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 

243). 

47https://www.unpri.org/download?ac=153

4. 

47https://www.unpri.org/download?ac=153

4. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Ved fastlæggelsen og ajourføringen af 

de tekniske screeningskriterier bør 

Kommissionen også tage hensyn til de 

særlige forhold i infrastruktursektoren og 

til miljømæssige, sociale og økonomiske 

virkninger i en cost-benefit-analyse. I 

denne forbindelse bør Kommissionen tage 

hensyn til arbejdet i internationale 

organisationer såsom OECD, relevante 

EU-regler og standarder, herunder Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/42/EF42, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2011/92/EU43 Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU44, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/24/EU45, Europa-

(26) Ved fastlæggelsen og ajourføringen af 

de tekniske screeningskriterier bør 

Kommissionen også tage hensyn til de 

særlige forhold i de forskellige sektorer og 

til miljømæssige, sociale og økonomiske 

virkninger i en cost-benefit-analyse. I 

denne forbindelse bør Kommissionen tage 

hensyn til arbejdet i internationale 

organisationer såsom OECD, relevante 

EU-regler og standarder, herunder Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/42/EF42, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2011/92/EU43 Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU44, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/24/EU45, Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU46 og den metodologi, der 

anvendes i dag. De tekniske 

screeningskriterier bør i denne forbindelse 

fremme hensigtsmæssige 

forvaltningsrammer, der integrerer 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 

faktorer, som omhandlet i de FN-støttede 

principper om ansvarlige investeringer47 på 

alle stadier af et projekts livscyklus. 

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU46 og den metodologi, der 

anvendes i dag. De tekniske 

screeningskriterier bør i denne forbindelse 

fremme hensigtsmæssige 

forvaltningsrammer, der integrerer 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 

faktorer, som omhandlet i de FN-støttede 

principper om ansvarlige investeringer47 på 

alle stadier af et projekts livscyklus. 

_________________ _________________ 

42Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 

af bestemte planers og programmers 

indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 

21.7.2001, s. 30). 

42Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 

af bestemte planers og programmers 

indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 

21.7.2001, s. 30). 

43Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/92/EU af 13. december 2011 om 

vurdering af visse offentlige og private 

projekters indvirkning på miljøet (EUT L 

26 af 28.1.2012, s. 1). 

43Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/92/EU af 13. december 2011 om 

vurdering af visse offentlige og private 

projekters indvirkning på miljøet (EUT L 

26 af 28.1.2012, s. 1). 

44Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 

94 af 28.3.2014, s. 1). 

44Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 

94 af 28.3.2014, s. 1). 

45Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/24/EU af 26. februar 2014 om 

offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 

28.3.2014, s. 65). 

45Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/24/EU af 26. februar 2014 om 

offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 

28.3.2014, s. 65). 

46Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU af 26. februar 2014 om 

fremgangsmåderne ved indgåelse af 

kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 

2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 

243). 

46Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU af 26. februar 2014 om 

fremgangsmåderne ved indgåelse af 

kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 

2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 

243). 

47https://www.unpri.org/download?ac=153

4. 

47https://www.unpri.org/download?ac=153

4. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  213 
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Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) Ved fastlæggelsen af de tekniske 

screeningskriterier bør Kommissionen 

desuden tage hensyn til foranstaltninger, 

som træffes i en overgang i retning af 

aktiviteter, der understøtter omstillingen 

til en mere bæredygtig 

lavemissionsøkonomi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  214 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) Ved fastlæggelsen af de tekniske 

screeningskriterier bør Kommissionen 

desuden tage hensyn til foranstaltninger, 

som træffes i en overgang i retning af 

aktiviteter, der understøtter omstillingen 

til en bæredygtig lavemissionsøkonomi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at undgå at fordreje konkurrencen 

i forbindelse med rejsning af kapital til 

finansiering af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør de tekniske 

(27) For at tilskynde til miljømæssigt 

bæredygtig innovation og undgå at 

fordreje konkurrencen i forbindelse med 

rejsning af kapital til finansiering af 
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screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige og behandles ens, hvis de 

bidrager på lige fod til et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i denne forordning. 

Den potentielle kapacitet til at bidrage til at 

nå disse miljømål kan dog variere på tværs 

af sektorer, hvilket bør afspejles i 

kriterierne. Disse kriterier bør dog ikke 

være til urimelig ulempe for visse 

økonomiske aktiviteter i forhold til andre, 

hvis førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter.  

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i 

makroøkonomiske sektorer (dvs. NACE-

sektorer såsom landbrug, skovbrug og 

fiskeri, fremstillingsvirksomhed, el-, gas- 

og fjernvarmeforsyning, bygge- og 

anlægsvirksomhed, transport og 

oplagring) kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige og behandles ens, hvis de 

bidrager på lige fod til et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i denne forordning, 

og samtidig ikke i væsentlig grad skader 

nogen af de andre miljømålsætninger, der 

er omhandlet i artikel 3 og 12. Den 

potentielle kapacitet til at bidrage til at nå 

disse miljømål kan dog variere på tværs af 

sektorer, hvilket bør afspejles i de tekniske 

screeningskriterier. Disse kriterier bør dog 

ikke være til urimelig ulempe for visse 

makroøkonomiske aktiviteter i forhold til 

andre, hvis førstnævnte aktiviteter bidrager 

til miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter og samtidig ikke i 

væsentlig grad skader nogen af de andre 

miljømålsætninger, der er omhandlet i 

artikel 3 og 12. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at undgå at fordreje konkurrencen 

i forbindelse med rejsning af kapital til 

finansiering af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige og behandles ens, hvis de 

(27) For at tilskynde til miljømæssigt 

bæredygtig innovation og undgå at 

fordreje konkurrencen i forbindelse med 

rejsning af kapital til finansiering af 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i store økonomiske 
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bidrager på lige fod til et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i denne forordning. 

Den potentielle kapacitet til at bidrage til at 

nå disse miljømål kan dog variere på tværs 

af sektorer, hvilket bør afspejles i 

kriterierne. Disse kriterier bør dog ikke 

være til urimelig ulempe for visse 

økonomiske aktiviteter i forhold til andre, 

hvis førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter.  

sektorer, herunder bl.a. landbruget, 

bygge- og anlægssektoren, energi, 

kemiske produkter, transport og 

produktion, kan betragtes som 

miljømæssigt bæredygtige og behandles 

ens, hvis de bidrager på lige fod til et eller 

flere af de miljømål, der er fastsat i denne 

forordning. Den potentielle kapacitet til at 

bidrage til at nå disse miljømål kan dog 

variere på tværs af sektorer, hvilket bør 

afspejles i kriterierne. Disse kriterier bør 

dog ikke være til urimelig ulempe for visse 

økonomiske aktiviteter i forhold til andre, 

hvis førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter. 

Or. en 

Begrundelse 

De tekniske screeningskriterier skal omfatte alle sektorer, der bidrager til en bæredygtig 

udvikling. 

 

Ændringsforslag  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at undgå at fordreje konkurrencen 

i forbindelse med rejsning af kapital til 

finansiering af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige og behandles ens, hvis de 

bidrager på lige fod til et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i denne forordning. 

Den potentielle kapacitet til at bidrage til at 

nå disse miljømål kan dog variere på tværs 

af sektorer, hvilket bør afspejles i 

kriterierne. Disse kriterier bør dog ikke 

være til urimelig ulempe for visse 

(27) For at tilskynde til miljømæssigt 

bæredygtig innovation og undgå at 

fordreje konkurrencen i forbindelse med 

rejsning af kapital til finansiering af 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor, 

herunder bl.a. fremstillingsvirksomhed, 

landbrug, bygge- og anlægssektoren, 

energi og transport, kan betragtes som 

miljømæssigt bæredygtige og behandles 

ens, hvis de bidrager på lige fod til et eller 

flere af de miljømål, der er fastsat i denne 

forordning. Den potentielle kapacitet til at 
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økonomiske aktiviteter i forhold til andre, 

hvis førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter.  

bidrage til at nå disse miljømål kan dog 

variere på tværs af sektorer, hvilket bør 

afspejles i kriterierne. Disse kriterier bør 

dog ikke være til urimelig ulempe for visse 

økonomiske aktiviteter i forhold til andre, 

hvis førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at undgå at fordreje konkurrencen 

i forbindelse med rejsning af kapital til 

finansiering af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige og behandles ens, hvis de 

bidrager på lige fod til et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i denne forordning. 

Den potentielle kapacitet til at bidrage til at 

nå disse miljømål kan dog variere på tværs 

af sektorer, hvilket bør afspejles i 

kriterierne. Disse kriterier bør dog ikke 

være til urimelig ulempe for visse 

økonomiske aktiviteter i forhold til andre, 

hvis førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter.  

(27) For at undgå at fordreje konkurrencen 

i forbindelse med rejsning af kapital til 

finansiering af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at relevante 

økonomiske aktiviteter i store økonomiske 

sektorer, herunder landbruget, bygge- og 

anlægssektoren, energi, transport og 

produktion, kan betragtes som 

miljømæssigt bæredygtige og behandles 

ens, hvis de bidrager på lige fod til et eller 

flere af de miljømål, der er fastsat i denne 

forordning. Den potentielle kapacitet til at 

bidrage til at nå disse miljømål kan dog 

variere på tværs af sektorer, hvilket bør 

afspejles i branchespecifikke kriterier. 

Disse kriterier bør dog ikke være til 

urimelig ulempe for visse økonomiske 

aktiviteter i forhold til andre, hvis 

førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 
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Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at undgå at fordreje konkurrencen 

i forbindelse med rejsning af kapital til 

finansiering af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige og behandles ens, hvis de 

bidrager på lige fod til et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i denne forordning. 

Den potentielle kapacitet til at bidrage til at 

nå disse miljømål kan dog variere på tværs 

af sektorer, hvilket bør afspejles i 

kriterierne. Disse kriterier bør dog ikke 

være til urimelig ulempe for visse 

økonomiske aktiviteter i forhold til andre, 

hvis førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter.  

(27) For at undgå at fordreje konkurrencen 

i forbindelse med rejsning af kapital til 

finansiering af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige og behandles ens, hvis de 

bidrager på lige fod til et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i denne forordning. 

Den potentielle kapacitet til at bidrage til at 

nå disse miljømål kan dog variere på tværs 

af sektorer, hvilket bør afspejles i 

kriterierne. Derfor bør 

screeningskriterierne ikke medføre, at der 

oprettes en sort eller brun liste. Disse 

kriterier bør dog ikke være til urimelig 

ulempe for visse økonomiske aktiviteter i 

forhold til andre, hvis førstnævnte 

aktiviteter bidrager til miljømålene i 

samme omfang som sidstnævnte 

aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  220 

Bas Eickhout 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at undgå at fordreje konkurrencen 

i forbindelse med rejsning af kapital til 

finansiering af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige og behandles ens, hvis de 

bidrager på lige fod til et eller flere af de 

(27) For at undgå at fordreje konkurrencen 

i forbindelse med rejsning af kapital til 

finansiering af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige og behandles ens, hvis de for 

så vidt angår den måde, hvorpå disse 
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miljømål, der er fastsat i denne forordning. 

Den potentielle kapacitet til at bidrage til at 

nå disse miljømål kan dog variere på tværs 

af sektorer, hvilket bør afspejles i 

kriterierne. Disse kriterier bør dog ikke 

være til urimelig ulempe for visse 

økonomiske aktiviteter i forhold til andre, 

hvis førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter.  

aktiviteter gennemføres på, bidrager på 

lige fod til et eller flere af de miljømål, der 

er fastsat i denne forordning. Den 

potentielle kapacitet til at bidrage til at nå 

disse miljømål kan dog variere på tværs af 

sektorer, hvilket bør afspejles i kriterierne. 

Disse kriterier bør dog ikke være til 

urimelig ulempe for visse økonomiske 

aktiviteter i forhold til andre, hvis 

førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  221 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at undgå at fordreje konkurrencen 

i forbindelse med rejsning af kapital til 

finansiering af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige og behandles ens, hvis de 

bidrager på lige fod til et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i denne forordning. 

Den potentielle kapacitet til at bidrage til at 

nå disse miljømål kan dog variere på tværs 

af sektorer, hvilket bør afspejles i 

kriterierne. Disse kriterier bør dog ikke 

være til urimelig ulempe for visse 
økonomiske aktiviteter i forhold til andre, 

hvis førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter.  

(27) For at undgå at fordreje konkurrencen 

i forbindelse med rejsning af kapital til 

finansiering af miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter bør de tekniske 

screeningskriterier sikre, at alle relevante 

økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor 

kan betragtes som miljømæssigt 

bæredygtige og behandles ens, hvis de 

bidrager på lige fod til et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i denne forordning. 

Den potentielle kapacitet til at bidrage til at 

nå disse miljømål kan dog variere på tværs 

af sektorer, hvilket bør afspejles i 

kriterierne. Disse kriterier bør dog 

anvendes over for alle markedsaktører og 
økonomiske aktiviteter på lige fod, hvis 

førstnævnte aktiviteter bidrager til 

miljømålene i samme omfang som 

sidstnævnte aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  222 
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Karl-Heinz Florenz 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (27a) Miljømæssigt bæredygtige 

aktiviteter er resultatet af teknologier og 

produkter, der er udviklet gennem hele 

værdikæden. Derfor bør der i de tekniske 

screeningskriterier tages hensyn til hele 

værdikæden – lige fra forarbejdning af 

råstoffer til det endelige produkt og 

affaldsfasen – i den endelige 

gennemførelse af miljømæssigt 

bæredygtige aktiviteter. 

Or. en 

Begrundelse 

Miljømæssigt bæredygtige aktiviteter afhænger af samarbejdet mellem forskellige sektorer og 

økonomiske operatører hele vejen igennem industrielle værdikæder. Dette aspekt bør 

afspejles i de tekniske screeningskriterier for miljømæssigt bæredygtige aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (27a) For ikke at gribe forstyrrende ind i 

velfungerende værdikæder bør de 

tekniske screeningskriterier afspejle, at 

miljømæssigt bæredygtige aktiviteter 

fremmes af teknologier og produkter, der 

udvikles af flere økonomiske aktører. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  224 

Sirpa Pietikäinen 
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Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Ved fastsættelsen af tekniske 

screeningskriterier bør Kommissionen 

vurdere, hvorvidt vedtagelsen af disse 

kriterier for miljømæssigt bæredygtige 

aktiviteter fører til strandede aktiver eller 

indførelse af uoverensstemmende 

incitamenter, og hvorvidt det vil have en 

negativ indvirkning på likviditeten på de 

finansielle markeder.  

(28) Ved fastsættelsen af tekniske 

screeningskriterier bør Kommissionen 

vurdere de potentielle risici ved 

overgangen, hvorvidt tempoet for 

vedtagelsen af disse kriterier for 

miljømæssigt bæredygtige aktiviteter fører 

til strandede aktiver eller indførelse af 

uoverensstemmende incitamenter, og 

hvorvidt det vil have en negativ 

indvirkning på likviditeten på de finansielle 

markeder.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) For at sikre, at investeringerne 

kanaliseres i retning af de økonomiske 

aktiviteter, som har den største positive 

indvirkning på miljømålene, bør 

Kommissionen prioritere fastlæggelsen af 

tekniske screeningskriterier for de 

økonomiske aktiviteter, der potentielt kan 

bidrage mest til miljømålene.  

(30) For at sikre, at investeringerne 

kanaliseres i retning af de økonomiske 

aktiviteter, som har den største positive 

indvirkning på miljømålene, bør 

Kommissionen prioritere fastlæggelsen af 

tekniske screeningskriterier for de 

økonomiske aktiviteter, der potentielt kan 

bidrage mest til miljømålene. 

Screeningkriterierne bør baseres på 

resultaterne af projekterne med henblik 

på at fremme udpegelsen og udviklingen 

af nye teknologier samt tage behørigt 

hensyn til disse teknologiers skalerbarhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  226 
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Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) For at sikre, at investeringerne 

kanaliseres i retning af de økonomiske 

aktiviteter, som har den største positive 

indvirkning på miljømålene, bør 

Kommissionen prioritere fastlæggelsen af 

tekniske screeningskriterier for de 

økonomiske aktiviteter, der potentielt kan 

bidrage mest til miljømålene.  

(30) For at sikre, at investeringerne 

kanaliseres i retning af de økonomiske 

aktiviteter, som har den største positive 

indvirkning på miljømålene, bør 

Kommissionen prioritere fastlæggelsen af 

tekniske screeningskriterier for de 

økonomiske aktiviteter, der potentielt kan 

bidrage mest til miljømålene og primært til 

afbødning af klimaændringer. De 

tekniske screeningskriterier bør være så 

fleksible, at nye teknologier og 

innovationer kan indføres gradvist.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) Der bør fastlægges hensigtsmæssige 

tekniske screeningskriterier for 

transportsektoren, herunder for mobile 

aktiver, hvor der tages hensyn til, at 

transportsektoren, herunder international 

skibsfart, tegner sig for næsten 26 % af de 

samlede drivhusgasemissioner i Unionen. 

Som anført i handlingsplanen for 

finansiering af bæredygtig vækst48 tegner 

transportsektoren sig for ca. 30 % af 

behovet for yderligere årlige investeringer i 

bæredygtig udvikling i Unionen, herunder 

som følge af øget elektrificering eller 

overgang til renere transportformer ved at 

fremme trafikoverflytning og trafikstyring. 

(31) Der bør fastlægges hensigtsmæssige 

tekniske screeningskriterier for 

transportsektoren, herunder for mobile 

aktiver, hvor der tages hensyn til 

teknologiernes fulde livscyklus og til, at 

transportsektoren, herunder international 

skibsfart, tegner sig for næsten 26 % af de 

samlede drivhusgasemissioner i Unionen. 

Som anført i handlingsplanen for 

finansiering af bæredygtig vækst48 tegner 

transportsektoren sig for ca. 30 % af 

behovet for yderligere årlige investeringer i 

bæredygtig udvikling i Unionen, herunder 

som følge af øget elektrificering eller 

overgang til renere transportformer ved at 

fremme trafikoverflytning og trafikstyring. 

_________________ _________________ 
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48 COM(2018) 97 final. 48 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier og de harmoniserede 

indikatorer, som bør baseres på 

videnskabelig evidens, bedste praksis samt 

igangværende arbejde og eksisterende 

enheder, i særdeleshed Kommissionens 

platform for den cirkulære økonomi, og 
der bør søges rådgivning fra eksperter med 

dokumenteret viden og erfaring på de 

relevante områder. Med henblik herpå bør 

Kommissionen oprette en platform for 

bæredygtig finansiering. Denne platform 

bør være sammensat af eksperter fra både 

den offentlige og private sektor. 

Eksperterne fra den offentlige sektor bør 

omfatte eksperter fra Det Europæiske 

Miljøagentur og nationale 

miljøbeskyttelsesagenturer, de europæiske 

tilsynsmyndigheder, Den Europæiske 

Rådgivende Regnskabsgruppe og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 
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andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

screeningskriterier og de harmoniserede 

indikatorer, herunder om deres potentielle 

indvirkning på værdiansættelsen af aktiver, 

der indtil vedtagelsen af de tekniske 

screeningskriterier, som er baseret på 

harmoniserede indikatorer, blev betragtet 

som bæredygtige aktiver eller aktiver, som 

har en negativ indvirkning på miljøet i 

henhold til gældende markedspraksis. 

Platformen bør også rådgive 

Kommissionen om, hvorvidt de tekniske 

screeningskriterier og indikatorer er egnet 

til andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer. Platformen bør rådgive 

Kommissionen om udvikling af 

bæredygtige regnskabsstandarder og 

integrerede rapporteringsstandarder for 

selskaber og deltagere på det finansielle 

marked, herunder gennem en revision af 

direktiv 2013/34/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  229 

Kay Swinburne 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og global erfaring på de relevante 

områder. Med henblik herpå bør 

Kommissionen oprette en platform for 

bæredygtig finansiering. Denne platform 

bør være sammensat af eksperter fra både 
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offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

den offentlige og private sektor. 

Eksperterne fra den offentlige sektor bør 

omfatte eksperter fra Det Europæiske 

Miljøagentur, de europæiske 

tilsynsmyndigheder og Den Europæiske 

Investeringsbank. Eksperterne fra den 

private sektor bør afspejle sektorens 

bredde og omfatte repræsentanter for 

relevante interessenter, herunder aktører på 

det finansielle marked, universiteter, 

forskningsinstitutter, foreninger og 

organisationer. Platformen bør have lov til 

at anmode om rådgivning fra ikke-

medlemmer, såfremt det er nødvendigt. 

Platformen bør rådgive Kommissionen om 

udvikling, analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, som bør baseres på 
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rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

videnskabelig evidens, socioøkonomisk 

indvirkning og bedste praksis, og der bør 

søges rådgivning fra eksperter med 

dokumenteret viden og erfaring på alle de 

relevante områder. Med henblik herpå bør 

Kommissionen oprette en platform for 

bæredygtig finansiering. Denne platform 

bør være sammensat af en bred vifte af 

eksperter fra både den offentlige og private 

sektor for at sikre, at der tages behørigt 

hensyn til alle de relevante sektorers 

særlige forhold. Eksperterne fra den 

offentlige sektor bør omfatte eksperter fra 

Det Europæiske Miljøagentur, de 

europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

repræsentanter fra realøkonomien, 

herunder fremstillingsindustrien, 
universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om de tekniske 

screeningskriteriers bæredygtighed.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  231 

Markus Ferber 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 
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gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor skal omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

repræsentanter fra realøkonomien, som 

består af en bred vifte af industrier, 
universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis.  

Or. en 

Begrundelse 

For at platformen for bæredygtig finansiering kan få en meningsfuld indvirkning, skal den 

have input fra en bred vifte af kilder. 

 

Ændringsforslag  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer samt store 

økonomiske sektorer, herunder bl.a. 

landbrug, bygge- og anlægssektoren, 

energi, kemikalier, transport og 

produktion. Platformen bør rådgive 

Kommissionen om udvikling, analyse og 

revision af tekniske screeningskriterier, 

herunder om deres potentielle indvirkning 

på værdiansættelsen af aktiver, der indtil 

vedtagelsen af de tekniske 

screeningskriterier, blev betragtet som 

grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

Or. en 
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Begrundelse 

På grund af omfanget af den tekniske ekspertise, der er nødvendig for udarbejdelsen af de 

tekniske screeningskriterier, bør alle relevante økonomiske aktører høres. 

 

Ændringsforslag  233 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier og de harmoniserede 

indikatorer, som bør baseres på 

videnskabelig evidens og bedste praksis, 

og der bør søges rådgivning fra eksperter 

med dokumenteret viden og erfaring på de 

relevante områder. Med henblik herpå bør 

Kommissionen oprette en platform for 

bæredygtig finansiering. Denne platform 

bør være sammensat af eksperter fra både 

den offentlige og private sektor. 

Eksperterne fra den offentlige sektor bør 

omfatte eksperter fra Det Europæiske 

Miljøagentur, de europæiske 

tilsynsmyndigheder og Den Europæiske 

Investeringsbank. Eksperterne fra den 

private sektor bør omfatte repræsentanter 

for relevante interessenter, herunder 

aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier og de harmoniserede 

indikatorer, herunder om deres potentielle 

indvirkning på værdiansættelsen af aktiver, 

der indtil vedtagelsen af de tekniske 
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tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

screeningskriterier, blev betragtet som 

grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier og indikatorer 

er egnet til andre anvendelser i fremtidige 

EU-politikinitiativer til fremme af 

bæredygtige investeringer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  234 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier og de harmoniserede 

indikatorer, som bør baseres på 

videnskabelig evidens og bedste praksis, 

og der bør søges rådgivning fra eksperter 

med dokumenteret viden og erfaring på de 

relevante områder. Med henblik herpå bør 

Kommissionen oprette en platform for 

bæredygtig finansiering. Denne platform 

bør være sammensat af eksperter fra både 

den offentlige og private sektor. 

Eksperterne fra den offentlige sektor bør 

omfatte eksperter fra Det Europæiske 

Miljøagentur, de europæiske 

tilsynsmyndigheder, Den Europæiske 

Investeringsbank og de nationale 

erhvervsfremmende banker og 

institutioner. Eksperterne fra den private 

sektor bør omfatte repræsentanter for 

relevante interessenter, herunder aktører på 

det finansielle marked, 
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potentielle indvirkning på 

værdiansættelsen af aktiver, der indtil 

vedtagelsen af de tekniske 

screeningskriterier, blev betragtet som 

grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

fremstillingsindustrier, universiteter, 

forskningsinstitutter, foreninger og 

organisationer. Platformen bør rådgive 

Kommissionen om udvikling, analyse og 

revision af tekniske screeningskriterier, 

der, på grundlag af de harmoniserede 

indikatorer, blev betragtet som 

bæredygtige aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier og indikatorer 

er egnet til andre anvendelser i fremtidige 

EU-politikinitiativer til fremme af 

bæredygtige investeringer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  235 

Mireille D'Ornano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

eksperter fra de nationale miljøstyrelser, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 
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herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier og de harmoniserede 

indikatorer, og der bør søges rådgivning 

fra eksperter med dokumenteret viden og 

erfaring på de relevante områder. Med 

henblik herpå bør Kommissionen oprette 

en platform for bæredygtig finansiering. 

Denne platform bør være sammensat af 

eksperter fra både den offentlige og private 

sektor. Eksperterne fra den offentlige 

sektor bør omfatte eksperter fra Det 

Europæiske Miljøagentur, de europæiske 
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Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

tilsynsmyndigheder og Den Europæiske 

Investeringsbank. Eksperterne fra den 

private sektor bør omfatte repræsentanter 

for relevante interessenter, herunder 

aktører på det finansielle marked, 

fremstillingsindustrier, universiteter, 

forskningsinstitutter, foreninger og 

organisationer. Platformen bør rådgive 

Kommissionen om udvikling, analyse og 

revision af tekniske screeningskriterier, 

herunder om deres potentielle indvirkning 

på værdiansættelsen af aktiver, der indtil 

vedtagelsen af de tekniske 

screeningskriterier, blev betragtet som 

grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  237 

Giovanni La Via 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 

(32) Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen forud for udarbejdelsen af 

de tekniske screeningskriterier 

gennemfører relevante høringer i 

overensstemmelse med kravene om bedre 

lovgivning. Relevante interessenter bør 

også inddrages i proceduren for 

fastlæggelse og ajourføring af de tekniske 

screeningskriterier, og der bør søges 

rådgivning fra eksperter med dokumenteret 

viden og erfaring på de relevante områder. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

oprette en platform for bæredygtig 

finansiering. Denne platform bør være 

sammensat af eksperter fra både den 
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offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder og Den 

Europæiske Investeringsbank. Eksperterne 

fra den private sektor bør omfatte 

repræsentanter for relevante interessenter, 

herunder aktører på det finansielle marked, 

universiteter, forskningsinstitutter, 

foreninger og organisationer. Platformen 

bør rådgive Kommissionen om udvikling, 

analyse og revision af tekniske 

screeningskriterier, herunder om deres 

potentielle indvirkning på værdiansættelsen 

af aktiver, der indtil vedtagelsen af de 

tekniske screeningskriterier, blev betragtet 

som grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

offentlige og private sektor. Eksperterne 

fra den offentlige sektor bør omfatte 

eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, 

de europæiske tilsynsmyndigheder, Den 

Europæiske Investeringsbank og de 

nationale erhvervsfremmende banker og 

institutioner. Eksperterne fra den private 

sektor bør omfatte repræsentanter for 

relevante interessenter, herunder aktører på 

det finansielle marked, universiteter, 

forskningsinstitutter, foreninger og 

organisationer. Platformen bør rådgive 

Kommissionen om udvikling, analyse og 

revision af tekniske screeningskriterier, 

herunder om deres potentielle indvirkning 

på værdiansættelsen af aktiver, der indtil 

vedtagelsen af de tekniske 

screeningskriterier, blev betragtet som 

grønne aktiver i henhold til gældende 

markedspraksis. Platformen bør også 

rådgive Kommissionen om, hvorvidt de 

tekniske screeningskriterier er egnet til 

andre anvendelser i fremtidige EU-

politikinitiativer til fremme af bæredygtige 

investeringer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  238 

Barbara Kappel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Med henblik på at præcisere de krav, 

der er fastsat i denne forordning, og især 

for at fastlægge og ajourføre detaljerede 

og relevante tekniske screeningskriterier 

for forskellige økonomiske aktiviteter med 

hensyn til, hvad der udgør et væsentligt 

bidrag og alvorlig skade på miljømål, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til 

(33) Europa-Parlamentet og Rådet bør 

modtage alle dokumenter på samme tid 

som medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 
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Kommissionen, for så vidt angår de 

oplysninger, der er nødvendige for at 

opfylde den oplysningspligt, der er fastsat 

i artikel 4, stk. 3, og de tekniske 

screeningskriterier, der er nævnt i 

artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, 

stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og 

artikel 11, stk. 2. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

modtage alle dokumenter på samme tid 

som medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  239 

Costas Mavrides 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Med henblik på at præcisere de krav, 

der er fastsat i denne forordning, og især 

for at fastlægge og ajourføre detaljerede og 

relevante tekniske screeningskriterier for 

forskellige økonomiske aktiviteter med 

hensyn til, hvad der udgør et væsentligt 

bidrag og alvorlig skade på miljømål, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til 

Kommissionen, for så vidt angår de 

oplysninger, der er nødvendige for at 

(33) Med henblik på at præcisere de krav, 

der er fastsat i denne forordning, og især 

for at fastlægge og ajourføre detaljerede og 

relevante tekniske screeningskriterier for 

forskellige økonomiske aktiviteter med 

hensyn til, hvad der udgør et væsentligt 

bidrag og alvorlig skade på miljømål, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til 

Kommissionen, for så vidt angår de 

oplysninger, der er nødvendige for at 
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opfylde den oplysningspligt, der er fastsat i 

artikel 4, stk. 3, og de tekniske 

screeningskriterier, der er nævnt i artikel 6, 

stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, 

artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og 

artikel 11, stk. 2. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter bør 

Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

modtage alle dokumenter på samme tid 

som medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

opfylde den oplysningspligt, der er fastsat i 

artikel 4, stk. 3, og de tekniske 

screeningskriterier, der er nævnt i artikel 6, 

stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, 

artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og 

artikel 11, stk. 2. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante og 

omfattende høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspert- 

og brugerniveau, at indvirkninger på 

økonomien omhyggeligt vurderes, og at 

disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning. For at sikre lige 

deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet 

navnlig modtage alle dokumenter på 

samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter bør have 

systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Med henblik på at præcisere de krav, 

der er fastsat i denne forordning, og især 

for at fastlægge og ajourføre detaljerede og 

relevante tekniske screeningskriterier for 

forskellige økonomiske aktiviteter med 

hensyn til, hvad der udgør et væsentligt 

bidrag og alvorlig skade på miljømål, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til 

Kommissionen, for så vidt angår de 

(33) Med henblik på at præcisere de krav, 

der er fastsat i denne forordning, og især 

for at fastlægge og ajourføre detaljerede og 

relevante tekniske screeningskriterier for 

forskellige økonomiske aktiviteter med 

hensyn til, hvad der udgør et væsentligt 

bidrag og alvorlig skade på miljømål og 

sociale mål, bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde delegeres til 

Kommissionen, for så vidt angår de 
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oplysninger, der er nødvendige for at 

opfylde den oplysningspligt, der er fastsat i 

artikel 4, stk. 3, og de tekniske 

screeningskriterier, der er nævnt i artikel 6, 

stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, 

artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og 

artikel 11, stk. 2. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter bør 

Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

modtage alle dokumenter på samme tid 

som medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

oplysninger, der er nødvendige for at 

opfylde den oplysningspligt, der er fastsat i 

artikel 4, stk. 3, og de tekniske 

screeningskriterier, der er nævnt i artikel 6, 

stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, 

artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, 

artikel 11, stk. 2, og artikel 11a, stk. 2. Det 

er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter bør Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Med henblik på at præcisere de krav, 

der er fastsat i denne forordning, og især 

for at fastlægge og ajourføre detaljerede og 

relevante tekniske screeningskriterier for 

forskellige økonomiske aktiviteter med 

hensyn til, hvad der udgør et væsentligt 

bidrag og alvorlig skade på miljømål, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til 

Kommissionen, for så vidt angår de 

oplysninger, der er nødvendige for at 

(33) Med henblik på at præcisere de krav, 

der er fastsat i denne forordning, og især 

for at fastlægge og ajourføre detaljerede og 

relevante tekniske screeningskriterier for 

forskellige økonomiske aktiviteter med 

hensyn til, hvad der udgør et væsentligt 

bidrag og alvorlig skade på miljømål, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til 

Kommissionen, for så vidt angår de 

oplysninger, der er nødvendige for at 
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opfylde den oplysningspligt, der er fastsat i 

artikel 4, stk. 3, og de tekniske 

screeningskriterier, der er nævnt i artikel 6, 

stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, 

artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og 

artikel 11, stk. 2. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter bør 

Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

modtage alle dokumenter på samme tid 

som medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

opfylde den oplysningspligt, der er fastsat i 

artikel 4, stk. 3, og de tekniske 

screeningskriterier, der er nævnt i artikel 6, 

stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, 

artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og 

artikel 11, stk. 2. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

offentlige høringer under sit forberedende 

arbejde, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning. For at sikre lige 

deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet 

navnlig modtage alle dokumenter på 

samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter bør have 

systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  242 

Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) For at give de relevante aktører 

tilstrækkelig tid til at gøre sig bekendt med 

de kriterier for miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter, der er fastsat i 

forordningen, og til at forberede deres 

anvendelse, bør de forpligtelser, der er 

fastsat i denne forordning for de enkelte 

miljømål, først træde i kraft seks måneder 

efter vedtagelsen af de pågældende 

tekniske screeningskriterier. 

(34) For at give de relevante aktører 

tilstrækkelig tid til at gøre sig bekendt med 

de kriterier for miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter, der er fastsat i 

forordningen, og til at forberede deres 

anvendelse, bør de forpligtelser, der er 

fastsat i denne forordning for de enkelte 

miljømål, først træde i kraft 12 måneder 

efter vedtagelsen af de pågældende 

tekniske screeningskriterier. 

Or. en 
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Ændringsforslag  243 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Anvendelsen af denne forordning bør 

revideres regelmæssigt for at vurdere 

fremskridt i udviklingen af de tekniske 

screeningskriterier for miljømæssigt 

bæredygtige aktiviteter og anvendelsen af 

definitionen af miljømæssigt bæredygtige 

investeringer og for at vurdere, om der skal 

indføres en mekanisme for at kontrollere, 

at kriterierne overholdes. Revisionen bør 

også omfatte en vurdering af, om 

anvendelsesområdet for denne forordning 

bør udvides til at omfatte sociale mål for 

bæredygtighed.  

(35) Anvendelsen af denne forordning bør 

revideres regelmæssigt, og senest efter to 

år, for at vurdere fremskridt i udviklingen 

af de tekniske screeningskriterier og de 

harmoniserede indikatorer for 

miljømæssigt og socialt bæredygtige 

aktiviteter og anvendelsen af definitionen 

af miljømæssigt og socialt bæredygtige 

investeringer og for at vurdere, om der skal 

indføres en mekanisme for at kontrollere, 

at kriterierne overholdes. Den første 

revision, som finder sted inden den 31. 

december 2021, omfatter endvidere en 

vurdering af i hvilket omfang, og hvornår, 

anvendelsesområdet for denne forordning 

kan udvides til at omfatte mål, der 

vedrører de sociale aspekter af målene for 

bæredygtig udvikling, med sigte på, at de 

skal udgøre EU's nye langsigtede 

udviklingsstrategi.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Anvendelsen af denne forordning bør 

revideres regelmæssigt for at vurdere 

fremskridt i udviklingen af de tekniske 

screeningskriterier for miljømæssigt 

bæredygtige aktiviteter og anvendelsen af 

definitionen af miljømæssigt bæredygtige 

investeringer og for at vurdere, om der skal 

indføres en mekanisme for at kontrollere, 

(35) Anvendelsen af denne forordning bør 

revideres regelmæssigt for at vurdere 

fremskridt i udviklingen af de tekniske 

screeningskriterier for miljømæssigt og 

socialt bæredygtige aktiviteter og 

anvendelsen af definitionen af 

miljømæssigt og socialt bæredygtige 

investeringer og for at vurdere, om der skal 
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at kriterierne overholdes. Revisionen bør 

også omfatte en vurdering af, om 

anvendelsesområdet for denne forordning 

bør udvides til at omfatte sociale mål for 

bæredygtighed.  

indføres en mekanisme for at kontrollere, 

at kriterierne overholdes.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  245 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Anvendelsen af denne forordning bør 

revideres regelmæssigt for at vurdere 

fremskridt i udviklingen af de tekniske 

screeningskriterier for miljømæssigt 

bæredygtige aktiviteter og anvendelsen af 

definitionen af miljømæssigt bæredygtige 

investeringer og for at vurdere, om der 

skal indføres en mekanisme for at 

kontrollere, at kriterierne overholdes. 

Revisionen bør også omfatte en vurdering 

af, om anvendelsesområdet for denne 

forordning bør udvides til at omfatte 

sociale mål for bæredygtighed.  

(35) Anvendelsen af denne forordning bør 

revideres regelmæssigt for at vurdere 

fremskridt i udviklingen af de tekniske 

screeningskriterier for miljømæssigt 

bæredygtige og miljømæssigt skadelige 

aktiviteter og anvendelsen af definitionen 

af miljømæssigt bæredygtige investeringer. 

Revisionen bør også omfatte en vurdering 

af, om anvendelsesområdet for denne 

forordning bør udvides til at omfatte 

sociale mål for bæredygtighed. 

Kommissionen bør om fornødent inden 

den 31. marts 2020 offentliggøre 

lovgivningsforslag om oprettelse af en 

mekanisme, der skal kontrollere, at 

kriterierne overholdes. 

Or. en 

Begrundelse 

Udviklingen af mekanismen, der skal kontrollere, at kriterierne overholdes, bør tillægges høj 

prioritet, og er ikke omfattet af den planlagte revision af forordningen. Etableringen af en 

solid mekanisme til at kontrollere overholdelsen af kriterierne er afgørende for at opbygge 

tillid til rammens funktionsmåde. 

 

Ændringsforslag  246 

Fulvio Martusciello 

 



 

AM\1172566DA.docx 97/170 PE632.153v01-00 

 DA 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Anvendelsen af denne forordning bør 

revideres regelmæssigt for at vurdere 

fremskridt i udviklingen af de tekniske 

screeningskriterier for miljømæssigt 

bæredygtige aktiviteter og anvendelsen af 

definitionen af miljømæssigt bæredygtige 

investeringer og for at vurdere, om der skal 

indføres en mekanisme for at kontrollere, 

at kriterierne overholdes. Revisionen bør 

også omfatte en vurdering af, om 

anvendelsesområdet for denne forordning 

bør udvides til at omfatte sociale mål for 

bæredygtighed.  

(35) Anvendelsen af denne forordning bør 

revideres regelmæssigt og mindst én gang 

om året for at vurdere fremskridt i 

udviklingen af de tekniske 

screeningskriterier og de harmoniserede 

indikatorer for miljømæssigt bæredygtige 

aktiviteter og anvendelsen af definitionen 

af miljømæssigt bæredygtige investeringer 

og for at vurdere, om der skal indføres en 

mekanisme for at kontrollere, at kriterierne 

overholdes. Revisionen bør også omfatte 

en vurdering af de bestemmelser, der er 

påkrævet for, at anvendelsesområdet for 

denne forordning kan udvides til at omfatte 

sociale mål for bæredygtighed.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Anvendelsen af denne forordning bør 

revideres regelmæssigt for at vurdere 

fremskridt i udviklingen af de tekniske 

screeningskriterier for miljømæssigt 

bæredygtige aktiviteter og anvendelsen af 

definitionen af miljømæssigt bæredygtige 

investeringer og for at vurdere, om der skal 

indføres en mekanisme for at kontrollere, 

at kriterierne overholdes. Revisionen bør 

også omfatte en vurdering af, om 

anvendelsesområdet for denne forordning 

bør udvides til at omfatte sociale mål for 

bæredygtighed.  

(35) Anvendelsen af denne forordning bør 

revideres regelmæssigt for at vurdere 

fremskridt i udviklingen af de tekniske 

screeningskriterier for miljømæssigt 

bæredygtige aktiviteter og anvendelsen af 

definitionen af miljømæssigt bæredygtige 

investeringer og for at vurdere, om der skal 

indføres en mekanisme for at kontrollere, 

at kriterierne overholdes. Revisionen bør 

også omfatte en vurdering af, om 

anvendelsesområdet for denne forordning 

bør udvides til at omfatte sociale og 

økonomiske mål for bæredygtighed.  

Or. en 
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Ændringsforslag  248 

Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastlægges 

kriterierne for at afgøre, om en økonomisk 

aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, med 

det formål at bestemme graden af en 

investerings miljømæssige bæredygtighed. 

1. I denne forordning fastlægges de 

kulstofbaserede kriterier for at afgøre, om 

en økonomisk aktivitet er miljømæssigt 

bæredygtig, med det formål at bestemme et 

individuelt investeringsprojekts 
miljømæssige bæredygtighed. 

Or. en 

Begrundelse 

Individuelt bæredygtige projekter, som iværksættes af virksomheder, hvis samlede portefølje 

ikke nødvendigvis er baseret udelukkende på fuldstændigt bæredygtige aktiver, bør ikke 

straffes. Fastlæggelse af kriterierne for kulstofeksponering er altafgørende for en succesfuld 

bekæmpelse af klimaændringer. 

 

Ændringsforslag  249 

Pavel Poc 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, med det formål 

at bestemme graden af en investerings 

miljømæssige bæredygtighed. 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, med det formål 

at bestemme et bestemt 

investeringsprojekts miljømæssige 

bæredygtighed baseret på dets 

kulstofeksponering. 

Or. en 

Begrundelse 

Determination of the degree of environmental sustainability of an investment should be based 

on the investment as such, not on the overall economic activity mix and underlying assets of 
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the performing company. An investment project should be assessed on its merits alone, not 

based on the overall “rating” of the company. Technologically neutral approach based on 

emission standards should be adopted in line with the European decarbonisation target and 

the objectives of ensuring security of energy supply and competitiveness in a cost-effective 

and socially acceptable manner, taking into account the diversity of energy mix across 

Member States. The criteria should be carbon based and not to involve any broader range of 

indicators such as circular economy indicators or life-cycle. 

 

Ændringsforslag  250 

Markus Ferber 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, med det formål 

at bestemme graden af en investerings 

miljømæssige bæredygtighed. 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre graden af en økonomisk 

aktivitets miljømæssige indvirkning og 

bæredygtighed, og derved om en 

økonomisk aktivitet er miljømæssigt 

bæredygtig, med det formål at bestemme 

graden af en inden for Unionen foretaget 

investerings miljømæssige bæredygtighed. 

Or. en 

Begrundelse 

Det bør præciseres, at nærværende forordning alene omhandler investeringer, der er 

foretaget inden for Unionen. 

 

Ændringsforslag  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, med det formål 

at bestemme graden af en investerings 

miljømæssige bæredygtighed. 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet, 

en teknologi eller en tjenesteydelse er 

miljømæssigt bæredygtig, med det formål 

at bestemme graden af en investerings 
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miljømæssige bæredygtighed. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  252 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, med det formål 

at bestemme graden af en investerings 

miljømæssige bæredygtighed. 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig eller 

miljømæssigt skadelig, med det formål at 

bestemme graden af en investerings 

miljømæssige bæredygtighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  253 

Kay Swinburne 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, med det formål 

at bestemme graden af en investerings 

miljømæssige bæredygtighed. 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, med det formål 

at bestemme graden af en inden for 

Unionen foretaget investerings 

miljømæssige bæredygtighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, med det formål 

at bestemme graden af en investerings 

miljømæssige bæredygtighed. 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt eller socialt bæredygtig, med 

det formål at bestemme graden af en 

investerings miljømæssige eller sociale 

bæredygtighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, med det formål 

at bestemme graden af en investerings 

miljømæssige bæredygtighed. 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt eller socialt bæredygtig, med 

det formål at bestemme graden af en 

investerings miljømæssige eller sociale 

bæredygtighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig, med det formål 

at bestemme graden af en investerings 

miljømæssige bæredygtighed. 

1. I denne forordning fastlægges kriterierne 

for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er 

bæredygtig, med det formål at bestemme 

graden af en investerings bæredygtighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  257 
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Pavel Poc 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der 

markedsføres som miljømæssigt 

bæredygtige. 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører 

bæredygtighedsrelaterede krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der er mærket 

som miljømæssigt bæredygtige, med 

henblik på at forebygge grønvaskning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører 

bæredygtighedskrav vedrørende finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer, 

der markedsføres som miljømæssigt og 

socialt bæredygtige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  259 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 
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pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

pålægger deltagere på det finansielle 

marked krav vedrørende finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer, 

der markedsføres som miljømæssigt 

bæredygtige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  260 

Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der 

markedsføres som miljømæssigt 

bæredygtige. 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører 

bæredygtighedsrelaterede krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der annonceres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der 

markedsføres som miljømæssigt 

bæredygtige. 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  262 
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Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der 

markedsføres som miljømæssigt 

bæredygtige. 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  263 

Kay Swinburne 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

til kunder i EU som miljømæssigt 

bæredygtige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  264 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 
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finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt og socialt bæredygtige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

a) foranstaltninger, der vedtages af 

medlemsstaterne eller Unionen, og som 

pålægger relevante markedsaktører krav 

vedrørende finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som miljømæssigt bæredygtige. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag præciserer, at nærværende forordning alene finder anvendelse på 

foranstaltninger, som vedtages af medlemsstaterne eller Unionen, og som fastsætter krav for 

markedsaktørerne for så vidt angår finansielle produkter eller virksomhedsobligationer, der 

markedsføres som miljømæssigt bæredygtige samt deltagere på det finansielle marked, der 

udbyder finansielle produkter som miljømæssigt bæredygtige investeringer eller som 

investeringer med lignende karakteristika. 

 

Ændringsforslag  266 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) offentlig finansiel bistand fra en 

medlemsstat eller Unionen til 

investeringsformål. 

Or. en 
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Ændringsforslag  267 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika. 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter, når 

anvendelsen af det i nærværende 

forordning fastlagte klassificeringssystem 

og de i artikel 4, stk. 2, anførte 

oplysningskrav, som afgør, om et 

finansielt produkt er miljømæssigt 

bæredygtigt eller miljømæssigt skadeligt, 

er frivillig for en deltager på det 

finansielle marked, som erhverver et 

finansielt produkt, og ikke fastsætter 

yderligere krav ud over dem, der er anført 

i direktiv 2007/36/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika. 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  269 

Pavel Poc 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika. 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter, der er 

mærket som miljømæssigt bæredygtige, 

med henblik på at forebygge 

grønvaskning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  270 

Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika. 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter, der 

annonceres som miljømæssigt 

bæredygtige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  271 

Kay Swinburne 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika. 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika. 

Or. en 
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Ændringsforslag  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika. 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt og socialt bæredygtige 

investeringer eller som investeringer med 

lignende karakteristika. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  273 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika. 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt og socialt bæredygtige 

investeringer eller som investeringer med 

lignende karakteristika. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag præciserer, at nærværende forordning alene finder anvendelse på 

foranstaltninger, som vedtages af medlemsstaterne eller Unionen, og som fastsætter krav for 

markedsaktørerne for så vidt angår finansielle produkter eller virksomhedsobligationer, der 

markedsføres som miljømæssigt bæredygtige samt deltagere på det finansielle marked, der 

udbyder finansielle produkter som miljømæssigt bæredygtige investeringer eller som 

investeringer med lignende karakteristika. 

 

Ændringsforslag  275 

Kay Swinburne 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika. 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika til kunder i EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  276 

Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika. 

b) deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter, der 

markedsføres som miljømæssigt 

bæredygtige investeringer eller som 

investeringer med lignende karakteristika. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  277 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) de kriterier, der er omtalt i artikel 1, 

stk. 1, kan frivilligt anvendes af udbydere 

af finansielle tjenesteydelser, der ikke er 

omfattet af artikel 1, stk. 2, til de i stk. 1 

omtalte formål og i forbindelse med andre 

finansielle produkter end dem, der er 

fastlagt i artikel 2, stk. 1, litra c).  

Or. en 

Begrundelse 

Denne ramme fastlægger grundlaget for definitionen af, hvad begrebet "bæredygtighed" 

indeholder. Hvis det kan være nyttigt for andre interessenter at definere begrebet 

"bæredygtighed", ville det være en forspildt chance, såfremt muligheden herfor ikke er åben 

for dem. 

 

Ændringsforslag  278 

Herbert Dorfmann 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) "kreditinstitutter": kreditinstitutter er 

defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som 

institutter, der yder investerings- eller 

kreditrisikostyring med undtagelse af små 

og ikkekomplekse institutter som defineret 

under [Publikationskontoret: Indsæt 

henvisning til den relevante artikel i 

forordning (EU) nr. 575/2013] 

Or. en 

 

Ændringsforslag  279 

Costas Mavrides 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) "kreditinstitutter": kreditinstitutter er 

defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som 

institutter, der yder investerings- eller 

kreditrisikostyring med undtagelse af små 

og ikkekomplekse institutter som defineret 

i [Publikationskontoret: Indsæt 

henvisning til den relevante artikel i 

forordning (EU) nr. 575/2013] 

Or. en 

 

Ændringsforslag  280 

Barbara Kappel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) "kreditinstitutter": kreditinstitutter er 

defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som 

institutter, der yder investerings- eller 

kreditrisikostyring med undtagelse af 

ikkekomplekse institutter som defineret i 

[Publikationskontoret: Indsæt henvisning 

til den relevante artikel i forordning (EU) 

nr. 575/2013] 

Or. en 

 

Ændringsforslag  281 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 ba) "kreditinstitutter": kreditinstitutter er 

defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som 

institutter, der yder investerings- eller 

kreditrisikostyring med undtagelse af små 

og ikkekomplekse institutter som defineret 

i [Publikationskontoret: Indsæt 

henvisning til den relevante artikel i 

forordning (EU) nr. 575/2013] 

Or. en 

 

Ændringsforslag  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) deltagere på det finansielle marked, 

som anvender klassificeringssystemet til 

at afgøre, hvorvidt et finansielt produkt 

eller tjenesteydelse og/eller investering er 

bæredygtig. Anvendelsen af 

klassificeringssystemet til at afgøre, 

hvorvidt et finansielt produkt eller 

tjenesteydelse og/eller investering er 

bæredygtigt, sker på frivillig basis. De i 

artikel 4, stk. 2, i denne forordning 

anførte oplysningskrav er ligeledes 

frivillige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  283 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De kriterier, der er anført i artikel 1, 

stk. 1, kan frivilligt anvendes af udbydere 
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af finansielle tjenesteydelser, der ikke er 

omfattet af artikel 1, stk. 2, til de i stk. 1 

omtalte formål og i forbindelse med andre 

finansielle produkter end dem, der er 

fastlagt i artikel 2, stk. 1.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De anførte kriterier finder anvendelse 

på investeringsbeslutninger, som falder 

ind under nærværende forordnings 

anvendelsesområde, og som er truffet 

efter forordningen træder i kraft. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Store handelsaftaler mellem EU og 

andre store lande eller konglomerater 

samt de heraf afledte investeringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  286 

Markus Ferber 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 Undtagelser 

 Denne forordning finder ikke anvendelse 

på: 

 - finansielle instrumenter eller finansielle 

produkter, som ikke markedsføres som 

miljømæssigt bæredygtige 

 - udstedelse af lån 

 - investeringer, der foretages uden for EU 

 - deltagere på det finansielle marked, som 

ikke udbyder finansielle produkter, der 

markedsføres som bæredygtige eller med 

lignende karakteristika 

 - kreditinstitutter 

 - investeringsbeslutninger, der træffes 

forud for datoen for anvendelsen af 

nærværende forordning. 

Or. en 

Begrundelse 

Kreditinstitutter og udstedelse af lån er allerede reguleret af CRR/CRD. Det bør endvidere 

præciseres, at alene deltagerne på det finansielle marked og de finansielle produkter, der 

faktisk er berørt af overvejelser om bæredygtig finansiering, falder ind under denne 

forordnings anvendelsesområde. 

 

Ændringsforslag  287 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) "miljømæssigt skadelig": en 

investering, som finansierer én eller flere 

økonomiske aktiviteter, der betragtes som 

miljømæssigt skadelige i henhold til 

denne forordning 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) "socialt bæredygtig investering": en 

investering, som finansierer én eller flere 

økonomiske aktiviteter, der betragtes som 

socialt bæredygtige i henhold til denne 

forordning 

Or. en 

 

Ændringsforslag  289 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) "socialt bæredygtig investering": 

investeringer i en økonomisk aktivitet, der 

bidrager væsentligt til et socialt mål, 

navnlig investeringer, som bidrager til at 

bekæmpe uligheder, investeringer, som 

fremmer den sociale samhørighed, social 

integration og arbejdsmarkedsrelationer, 

samt investeringer i menneskelig kapital 

eller socialt dårligt stillede lokalsamfund 

Or. en 

 

Ændringsforslag  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. "bæredygtig investering": 

investeringer, som finansierer én eller 

flere økonomiske aktiviteter, der opfylder 

de miljømæssige, sociale og 

ledelsesmæssige mål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) "socialt bæredygtig investering": en 

investering, som finansierer én eller flere 

økonomiske aktiviteter, der betragtes som 

socialt bæredygtige i henhold til denne 

forordning 

Or. en 

 

Ændringsforslag  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) "store handelsaftaler": enhver 

handelsaftale mellem EU og enheder 

såsom USA, Canada, Japan, Mercosur-

landene osv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  293 

Bas Eickhout 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) "deltagere på det finansielle marked": 

deltagere på det finansielle marked som 

defineret i artikel 2, litra a), i 

[Kommissionens forslag til forordning om 

oplysninger vedrørende bæredygtige 

investeringer og risici for 

bæredygtigheden og om ændring af 

direktiv (EU) 2016/2341]. 

b) "deltagere på det finansielle marked": 

forstås som et af følgende:  

i) et forsikringsselskab, der udbyder et 

IBIP, en FAIF, et investeringsselskab, der 

yder porteføljepleje, en IORP eller en 

udbyder af et pensionsprodukt 

ii) en forvalter af en kvalificeret 

venturekapitalfond, der er registreret i 

overensstemmelse med artikel 14 i 
forordning (EU) nr. 345/2013 

iii) en forvalter af en kvalificeret social 

iværksætterfond, der er registreret i 

overensstemmelse med artikel 15 i 

forordning (EU) nr. 346/2013 

iv) et investeringsinstituts 

administrationsselskab 

v) enhver udsteder i henhold til 

prospektdirektivet 2003/71/EF og 

prospektforordningen (EU) nr. 

2017/1129, som ikke er omfattet af punkt 

i) til iv). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  294 

Bas Eickhout 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) "forsikringsselskab": et 

forsikringsselskab, der er tilladt i henhold 

til artikel 18 i direktiv 2009/138/EF eller 

som defineret i artikel 13, stk. 1, i direktiv 

2009/138/EF, og som udbyder 

forsikringsdækning til en virksomhed 

Or. en 



 

PE632.153v01-00 118/170 AM\1172566DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) "forsikringsselskab": et 

forsikringsselskab som defineret i artikel 

13, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF, og som 

udbyder forsikringsdækning til en 

virksomhed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  296 

Bas Eickhout 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb)"IBIP": forstås som et af følgende: 

 i) et forsikringsbaseret 

investeringsprodukt som defineret i artikel 

4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1286/2014 

 ii) et forsikringsprodukt, der udbydes til 

en professionel investor, og som har en 

værdi ved udløb eller en tilbagekøbsværdi, 

og hvor denne værdi ved udløb eller 

tilbagekøbsværdi direkte eller indirekte er 

helt eller delvis eksponeret i relation til 

markedsudsving 

Or. en 

 

Ændringsforslag  297 

Bas Eickhout 

 

Forslag til forordning 



 

AM\1172566DA.docx 119/170 PE632.153v01-00 

 DA 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bc) "FAIF": en FAIF som defineret i 

artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 

2011/61/EU 

Or. en 

 

Ændringsforslag  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "finansielle produkter": finansielle 

produkter som defineret i artikel 2, litra j), i 

[Kommissionens forslag til forordning om 

oplysninger vedrørende bæredygtige 

investeringer og risici for bæredygtigheden 

og om ændring af direktiv (EU) 

2016/2341].  

c) "finansielle produkter": finansielle 

produkter som defineret i artikel 2, litra j), i 

[Kommissionens forslag til forordning om 

oplysninger vedrørende bæredygtige 

investeringer og risici for bæredygtigheden 

og om ændring af direktiv (EU) 

2016/2341] samt de i direktiv 2010/73/EU 

(prospektdirektivet) nævnte udstedelser.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) "udstedere": børsnoterede 

virksomheder, jf. direktiv 2010/73/EU 

(prospektdirektivet) 

Or. en 
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Ændringsforslag  300 

Stefan Gehrold 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) "modvirkning af klimaændringer": 

processen med at holde stigningen i den 

globale gennemsnitstemperatur et godt 

stykke under 2 °C over det førindustrielle 

niveau og begrænse temperaturstigningen 

til 1,5 °C over det førindustrielle niveau 

d) "mindskelse af menneskers indvirkning 

på klimaændringer" kræver en præcis 

differentiering mellem de 

klimaændringer, som alene skyldes 

menneskers påvirkning, og de 

klimaændringer, der er en del af de 

klimaændringer, der finder sted i 

forvejen. Menneskers indvirkning på 

klimaændringerne må ikke overstige 2°C. 

Or. de 

Ændringsforslag  301 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) "modvirkning af klimaændringer": 

processen med at holde stigningen i den 

globale gennemsnitstemperatur et godt 

stykke under 2 °C over det førindustrielle 

niveau og begrænse temperaturstigningen 

til 1,5 °C over det førindustrielle niveau 

d) "modvirkning af klimaændringer": 

processen med at holde stigningen i den 

globale gennemsnitstemperatur et godt 

stykke under 2 °C over det førindustrielle 

niveau og begrænse temperaturstigningen 

til 1,5 °C over det førindustrielle niveau, 

herunder overgangen til at opnå disse mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra g 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) "cirkulær økonomi": en økonomi, hvor g) "cirkulær økonomi": en økonomi, hvor 
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værdien af produkter, materialer og 

ressourcer bevares i økonomien længst 

muligt, og affaldsproduktionen minimeres, 

bl.a. ved anvendelse af affaldshierarkiet 

som fastsat i artikel 4 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF50 

værdien af produkter, materialer og andre 

ressourcer bevares i økonomien længst 

muligt, hvorved den miljømæssige 

indvirkning reduceres, og 

affaldsproduktionen minimeres, bl.a. ved 

anvendelse af affaldshierarkiet som fastsat 

i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/98/EF, og hvor anvendelsen 

af ressourcer på grundlag af centrale 

indikatorer for den cirkulære økonomi, 

som fastsat i overvågningsrammen for 

fremskridt hen imod en cirkulær 

økonomi, der dækker forskellige stadier af 

produktion, forbrug, affaldshåndtering og 

sekundære råstoffer, minimeres  

_________________  

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 19. november 2008 om 

affald og om ophævelse af visse direktiver 

(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  303 

Fulvio Martusciello 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra g 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) "cirkulær økonomi": en økonomi, hvor 

værdien af produkter, materialer og 

ressourcer bevares i økonomien længst 

muligt, og affaldsproduktionen minimeres, 

bl.a. ved anvendelse af affaldshierarkiet 

som fastsat i artikel 4 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF50 

g) "cirkulær økonomi": en økonomi, hvor 

værdien af produkter, materialer og 

ressourcer bevares i økonomien længst 

muligt, og affaldsproduktionen minimeres, 

bl.a. ved anvendelse af affaldshierarkiet 

som fastsat i artikel 4 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF, og hvor anvendelsen af 

ressourcer på grundlag af centrale 

indikatorer for den cirkulære økonomi, 

som fastsat i overvågningsrammen for 

fremskridt hen imod en cirkulær 

økonomi, der dækker forskellige stadier af 

produktion, forbrug, affaldshåndtering og 

sekundære råstoffer, minimeres50 
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_________________ _________________ 

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 19. november 2008 om 

affald og om ophævelse af visse direktiver 

(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 19. november 2008 om 

affald og om ophævelse af visse direktiver 

(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  304 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra g 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) "cirkulær økonomi": en økonomi, hvor 

værdien af produkter, materialer og 

ressourcer bevares i økonomien længst 

muligt, og affaldsproduktionen minimeres, 

bl.a. ved anvendelse af affaldshierarkiet 

som fastsat i artikel 4 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF50 

g) "cirkulær økonomi": en økonomi, hvor 

værdien af produkter, materialer og 

ressourcer bevares i økonomien længst 

muligt, og affaldsproduktionen minimeres, 

bl.a. ved anvendelse af affaldshierarkiet 

som fastsat i artikel 4 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF, og hvor anvendelsen af 

ressourcer på grundlag af centrale 

indikatorer for den cirkulære økonomi, 

som fastsat i overvågningsrammen for 

fremskridt hen imod en cirkulær 

økonomi, der dækker forskellige stadier af 

produktion, forbrug, affaldshåndtering og 

sekundære råstoffer, minimeres 

_________________  

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 19. november 2008 om 

affald og om ophævelse af visse direktiver 

(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  305 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 2 – stk. 1 – litra g 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) "cirkulær økonomi": en økonomi, hvor 

værdien af produkter, materialer og 

ressourcer bevares i økonomien længst 

muligt, og affaldsproduktionen minimeres, 

bl.a. ved anvendelse af affaldshierarkiet 

som fastsat i artikel 4 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF50 

g) "cirkulær økonomi": en økonomi, hvor 

værdien og anvendelsen af produkter, 

materialer og ressourcer bevares i 

økonomien længst muligt, og 

affaldsproduktionen minimeres, bl.a. ved 

anvendelse af affaldshierarkiet som fastsat 

i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/98/EF50 

_________________ _________________ 

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 19. november 2008 om 

affald og om ophævelse af visse direktiver 

(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 19. november 2008 om 

affald og om ophævelse af visse direktiver 

(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra h – nr. i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) direkte eller indirekte udledning som 

følge af menneskelige aktiviteter, af 

stoffer, rystelser, varme, støj eller andre 

forurenende stoffer i luft-, vand- eller 

jordbundsmiljøet, der kan skade 

menneskers sundhed, miljøets kvalitet eller 

materielle værdier, forringe naturfaciliteter 

eller forstyrre andre legitime anvendelser 

af miljøet 

i) direkte eller indirekte udledning som 

følge af menneskelige aktiviteter, af 

stoffer, rystelser, varme, støj, lys eller 

andre forurenende stoffer i luft-, vand- eller 

jordbundsmiljøet, der kan skade 

menneskers sundhed, miljøets kvalitet eller 

materielle værdier, forringe naturfaciliteter 

eller forstyrre andre legitime anvendelser 

af miljøet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 2 – stk. 1 – litra h – nr. ii a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iia) forurening i forbindelse med 

vandmiljøet som defineret i artikel 2, stk. 

33, i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2000/60/EF 

Or. en 

 

Ændringsforslag  308 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra j 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

j) "energieffektivitet": en mere effektiv 

energianvendelse på alle trin i 

energikæden lige fra produktion til 

endeligt forbrug 

j) "energieffektivitet": energieffektivitet 

som defineret i artikel 2, stk. 4, i direktiv 

2012/27/EU 

Or. en 

 

Ændringsforslag  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra j 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

j) "energieffektivitet": en mere effektiv 

energianvendelse på alle trin i 

energikæden lige fra produktion til 

endeligt forbrug 

j) "energieffektivitet": forholdet mellem 

den ydelse, de tjenesteydelser, varer eller 

den energi, der opnås, og den energi, der 

tilføres 

Or. en 

 

Ændringsforslag  310 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 
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Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra n 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

n) "bæredygtig skovforvaltning": 

anvendelse af skove og skovområder på 

en måde og i et omfang, der bevarer deres 

biodiversitet, produktivitet, 

gendannelsesevne og vitalitet samt deres 

muligheder for nu og i fremtiden at 

opfylde relevante økologiske, økonomiske 

og samfundsmæssige funktioner på lokalt, 

nationalt og globalt niveau uden at skade 

andre økosystemer. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra n 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

n) "bæredygtig skovforvaltning": 

anvendelse af skove og skovområder på en 

måde og i et omfang, der bevarer deres 

biodiversitet, produktivitet, 

gendannelsesevne og vitalitet samt deres 

muligheder for nu og i fremtiden at 

opfylde relevante økologiske, økonomiske 

og samfundsmæssige funktioner på lokalt, 

nationalt og globalt niveau uden at skade 

andre økosystemer. 

n) "bæredygtig skovforvaltning": 

anvendelse af skove og skovområder i 

overensstemmelse med gældende national 

lovgivning, der er baseret på definitionen 

af bæredygtig skovforvaltning, som blev 

vedtaget på ministerkonferencen om 

beskyttelse af skovene i Europa 

(MCPFE), de forpligtelser, der følger af 

forordningen om medtagelse af optag fra 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), 
samt EU's tømmerforordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra n 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

n) "bæredygtig skovforvaltning": 

anvendelse af skove og skovområder på en 

måde og i et omfang, der bevarer deres 

biodiversitet, produktivitet, 

gendannelsesevne og vitalitet samt deres 

muligheder for nu og i fremtiden at 

opfylde relevante økologiske, økonomiske 

og samfundsmæssige funktioner på lokalt, 

nationalt og globalt niveau uden at skade 

andre økosystemer. 

n) "bæredygtig skovforvaltning": 

anvendelse af skove og skovområder i 

overensstemmelse med gældende national 

lovgivning, der er baseret på definitionen 

af bæredygtig skovforvaltning, som blev 

vedtaget på ministerkonferencen om 

beskyttelse af skovene i Europa 

(MCPFE), de forpligtelser, der følger af 

forordningen om medtagelse af optag fra 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), 
samt EU's tømmerforordning. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag anerkender, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og 

målet om at mindske unødvendige bureaukratiske byrder, den definition, som blev vedtaget på 

ministerkonferencen om beskyttelse af skovene i Europa (MCPFE), de forpligtelser, der 

følger af forordningen om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse, 

ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF-forordningen), samt forordningen om 

fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EU's 

tømmerforordning). 

 

Ændringsforslag  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra n 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

n) "bæredygtig skovforvaltning": 

anvendelse af skove og skovområder på en 

måde og i et omfang, der bevarer deres 

biodiversitet, produktivitet, 

gendannelsesevne og vitalitet samt deres 

muligheder for nu og i fremtiden at opfylde 

relevante økologiske, økonomiske og 

samfundsmæssige funktioner på lokalt, 

n) "bæredygtig skovforvaltning": 

anvendelse af skove og skovområder på en 

måde, som genopretter, og i et omfang, der 

bevarer deres biodiversitet, produktivitet, 

gendannelsesevne og vitalitet samt deres 

muligheder for nu og i fremtiden at opfylde 

og, i mindst lige så stort omfang, 

tilvejebringe relevante økologiske, 
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nationalt og globalt niveau uden at skade 

andre økosystemer. 

økonomiske og samfundsmæssige 

funktioner på lokalt, nationalt og globalt 

niveau uden at skade andre økosystemer, 

samtidig med at der tages hensyn til 

national lovgivning om skove, EU's 

tømmerforordning, EU's LULUCF-

forordning samt, såfremt der er tale om 

træbaseret bioenergi, kravene i EU's 

direktiv om vedvarende energi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra n 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

n) "bæredygtig skovforvaltning": 

anvendelse af skove og skovområder på en 

måde og i et omfang, der bevarer deres 

biodiversitet, produktivitet, 

gendannelsesevne og vitalitet samt deres 

muligheder for nu og i fremtiden at opfylde 

relevante økologiske, økonomiske og 

samfundsmæssige funktioner på lokalt, 

nationalt og globalt niveau uden at skade 

andre økosystemer. 

n) "bæredygtig skovforvaltning": 

anvendelse af forringede skove og 

forringede skovområder på en måde, der 

bevarer og genopretter deres biodiversitet, 

produktivitet, gendannelsesevne og vitalitet 

samt deres muligheder for nu og i 

fremtiden at opfylde og, i mindst lige så 

stort omfang, tilvejebringe relevante 

økologiske, økonomiske og 

samfundsmæssige funktioner på lokalt, 

nationalt og globalt niveau uden at skade 

andre økosystemer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Kapitel 2 – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter 

Miljømæssigt og socialt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Kapitel 2 – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter 

Miljømæssigt og socialt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3 Kriterier for miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter 

3 Kriterier for miljømæssigt og socialt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med det formål at bestemme graden af en 

investerings miljømæssige bæredygtighed 

betragtes en økonomisk aktivitet som 

miljømæssigt bæredygtig, hvis denne 

aktivitet opfylder alle følgende kriterier: 

Med det formål at bestemme graden af en 

investerings miljømæssige bæredygtighed 

betragtes en økonomisk aktivitet, en 

teknologi eller en tjenesteydelse som 

miljømæssigt bæredygtig, hvis denne 

aktivitet, teknologi eller tjenesteydelse 

opfylder alle følgende kriterier: 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med det formål at bestemme graden af en 

investerings miljømæssige bæredygtighed 

betragtes en økonomisk aktivitet som 

miljømæssigt bæredygtig, hvis denne 

aktivitet opfylder alle følgende kriterier: 

Med det formål at bestemme graden af en 

investerings miljømæssige eller sociale 

bæredygtighed betragtes en økonomisk 

aktivitet som miljømæssigt og socialt 

bæredygtig, hvis denne aktivitet opfylder 

alle følgende kriterier: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  320 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den økonomiske aktivitet bidrager 

væsentligt til et eller flere af de miljømål, 

der er fastsat i artikel 5 i overensstemmelse 

med artikel 6-11 

a) den økonomiske aktivitet bidrager eller 

vil bidrage væsentligt til et eller flere af de 

miljømål eller sociale mål, der er fastsat i 

artikel 5 i overensstemmelse med artikel 6-

11a 

Or. en 

 

Ændringsforslag  321 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den økonomiske aktivitet bidrager a) den økonomiske aktivitet bidrager 
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væsentligt til et eller flere af de miljømål, 

der er fastsat i artikel 5 i overensstemmelse 

med artikel 6-11 

væsentligt til et eller flere af de miljømål 

og sociale mål, der er fastsat i artikel 5 i 

overensstemmelse med artikel 6-11a 

Or. en 

 

Ændringsforslag  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den økonomiske aktivitet bidrager 

væsentligt til et eller flere af de miljømål, 

der er fastsat i artikel 5 i overensstemmelse 

med artikel 6-11 

a) den økonomiske aktivitet bidrager 

væsentligt til et eller flere af de miljømål 

eller sociale mål, der er fastsat i artikel 5 i 

overensstemmelse med artikel 6-11, litra 

a) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  323 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den økonomiske aktivitet bidrager 

væsentligt til et eller flere af de miljømål, 

der er fastsat i artikel 5 i overensstemmelse 

med artikel 6-11 

a) den økonomiske aktivitet bidrager eller 

vil bidrage væsentligt til et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i artikel 5 i 

overensstemmelse med artikel 6-11 

Or. en 

 

Ændringsforslag  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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a) den økonomiske aktivitet bidrager 

væsentligt til et eller flere af de miljømål, 

der er fastsat i artikel 5 i overensstemmelse 

med artikel 6-11 

a) den økonomiske aktivitet bidrager eller 

vil bidrage væsentligt til et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i artikel 5 i 

overensstemmelse med artikel 6-11 

Or. en 

 

Ændringsforslag  325 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den økonomiske aktivitet skader ikke 

alvorligt et eller flere af de miljømål, der er 

fastsat i artikel 5 i overensstemmelse med 

artikel 12 

b) den økonomiske aktivitet ikke skader 

eller ikke vil skade et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i artikel 5 i 

overensstemmelse med artikel 12, eller 

målet om social bæredygtighed, som er 

fastsat i artikel 11a, alvorligt  

Or. en 

 

Ændringsforslag  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den økonomiske aktivitet skader ikke 

alvorligt et eller flere af de miljømål, der er 

fastsat i artikel 5 i overensstemmelse med 

artikel 12 

b) den økonomiske aktivitet ikke skader 

eller ikke vil skade et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i artikel 5 i 

overensstemmelse med artikel 12, alvorligt 

Or. en 

 

Ændringsforslag  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den økonomiske aktivitet skader ikke 

alvorligt et eller flere af de miljømål, der er 

fastsat i artikel 5 i overensstemmelse med 

artikel 12 

b) den økonomiske aktivitet skader ikke 

alvorligt et eller flere af de miljømål og 

sociale mål, der er fastsat i artikel 5 i 

overensstemmelse med artikel 12 

Or. en 

 

Ændringsforslag  328 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) den økonomiske aktivitet er i 

overensstemmelse med tekniske 

screeningskriterier, som Kommissionen har 

fastlagt i henhold til artikel 6, stk. 2, 

artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, 

stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, 

stk. 2.  

d) den økonomiske aktivitet er i 

overensstemmelse med tekniske 

screeningskriterier, herunder de 

bæredygtige performanceindikatorer for 

den økonomiske aktivitet på selskabs- 

eller anlægsniveau, som Kommissionen 

har fastlagt i henhold til artikel 6, stk. 2, 

artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, 

stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, 

stk. 2. De pågældende tekniske 

screeningskriterier skal tage hensyn til 

planlagte investeringer, som forfølger et 

eller flere af de miljømål, der er fastsat i 

artikel 5.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) den økonomiske aktivitet er i 

overensstemmelse med tekniske 

screeningskriterier, som Kommissionen har 

d) den økonomiske aktivitet er i 

overensstemmelse med tekniske 

screeningskriterier, som Kommissionen har 
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fastlagt i henhold til artikel 6, stk. 2, 

artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, 

stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, 

stk. 2.  

fastlagt i henhold til artikel 6, stk. 2, 

artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, 

stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, 

stk. 2. Disse kriterier bør fastlægges under 

hensyntagen til de planlagte investeringer, 

der i væsentlig grad bidrager til et eller 

flere af de miljømål, som er omhandlet i 

artikel 5. 

Or. fr 

Begrundelse 

De tekniske screeningskriterier bør fastlægges under hensyntagen ikke kun til de økonomiske 

aktiviteter, men også til allerede planlagte investeringer, der bidrager til miljømæssig 

bæredygtighed. 

 

Ændringsforslag  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) den økonomiske aktivitet er i 

overensstemmelse med tekniske 

screeningskriterier, som Kommissionen har 

fastlagt i henhold til artikel 6, stk. 2, 

artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, 

stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, 

stk. 2.  

d) den økonomiske aktivitet er i 

overensstemmelse med tekniske 

screeningskriterier, herunder de 

bæredygtige performanceindikatorer for 

den økonomiske aktivitet på selskabs- 

eller anlægsniveau, som Kommissionen 

har fastlagt i henhold til artikel 6, stk. 2, 

artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, 

stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, 

stk. 2.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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d) den økonomiske aktivitet er i 

overensstemmelse med tekniske 

screeningskriterier, som Kommissionen har 

fastlagt i henhold til artikel 6, stk. 2, 

artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, 

stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, 

stk. 2.  

d) den økonomiske aktivitet er i 

overensstemmelse med tekniske 

screeningskriterier, som Kommissionen har 

fastlagt i henhold til artikel 6, stk. 2, 

artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, 

stk. 2, artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 2, 

og artikel 11a, stk. 2.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  332 

Molly Scott Cato 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) følgende økonomiske aktiviteter 

betragtes ikke som værende miljømæssigt 

bæredygtige, uanset de i litra d) 

omhandlede tekniske screeningkriterier: 

 i) udnyttelse, udvinding, produktion, 

distribution, lagring og forarbejdning af 

fossile brændstoffer 

 ii) fremstilling og distribution af 

atomkraft, herunder opførelse af nye 

atomkraftværker, afvikling af 

atomkraftværker samt udnyttelse og 

udvinding af fossile materialer til 

fremstilling af atomkraft 

 iii) fremstilling af krigsvåben af enhver 

slags og alle andre former for skydevåben 

 iv) dyrkelse, forarbejdning og salg af 

tobak 

 v) landbrugsaktiviteter af intensiv 

karakter, og som i høj grad er afhængige 

af anvendelsen af kemikalier, herunder 

intensivt husdyrbrug 

 vi) konstruktion, drift og vedligeholdelse 

af luftfartsinfrastruktur. 

Or. en 
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Ændringsforslag  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) den økonomiske aktivitet udføres i 

overensstemmelse med de procedurer og 

interne regler, som virksomheden har 

vedtaget med henblik på at modvirke 

enhver negativ indvirkning på 

bæredygtigheden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  334 

Pavel Poc 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Kriterierne skal i en cost-benefit-

analyse tage hensyn til de forskellige 

sektorers særlige forhold, geografiske 

dispositioner, miljømæssige, sociale og 

økonomiske eksternaliteter. Relevante 

økonomiske aktiviteter i store økonomiske 

sektorer, herunder bl.a. landbrug, bygge- 

og anlægssektoren, energi, transport og 

produktion, bør kvalificeres som 

miljømæssigt bæredygtige og bør 

behandles ensartet, såfremt de bidrager til 

et eller flere af de i denne forordning 

fastlagte miljømål. Den potentielle 

kapacitet til at bidrage til at nå disse 

miljømål kan variere på tværs af sektorer 

og regioner, hvilket bør afspejles i 

kriterierne. 

Or. en 
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Begrundelse 

Der bør anlægges en teknologineutral tilgang, som også tager hensyn til de særlige forhold 

på tværs af sektorerne og regionerne med henblik på at fokusere mest muligt på det primære 

dekarboniseringsmål. 

 

Ændringsforslag  335 

Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. De væsentlige forskelle i 

medlemsstaternes økonomier, sektorer og 

geografiske dispositioner skal afspejles i 

kriterierne. Økonomisk aktivitet, som 

bidrager til de i denne forordning 

fastlagte miljømål, behandles som 

værende bæredygtig. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at tillade forskellighed i regionerne og sektorerne. Alle de aktiviteter, som 

bringer EU tættere på målene om at nedbringe udledningerne, bør mærkes som bæredygtige. 

 

Ændringsforslag  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 3a 

 Kriterier for socialt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter 

 Med henblik på at fastslå graden af en 

investerings sociale bæredygtighed skal 

en økonomisk aktivitet betragtes som 

socialt bæredygtig, hvis denne aktivitet 
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opfylder alle de følgende kriterier: 

 a) den økonomiske aktivitet bidrager 

væsentligt til de sociale mål, der er fastsat 

i artikel 5 i overensstemmelse med artikel 

11a 

 b) den økonomiske aktivitet ikke i 

væsentlig grad skader nogle af de 

miljømæssige mål, der er fastsat i artikel 5 

i overensstemmelse med artikel 12, eller 

de sociale mål, der er fastsat i artikel 11a 

 c) den økonomiske aktivitet udføres i 

overensstemmelse med de 

minimumsgarantier, der er fastsat i 

artikel 13, og fører ikke til nægtelse af de 

grundlæggende behov, herunder 

fødevarer, læ og lægehjælp, anvender 

ikke konfliktmineraler og udføres ikke i 

samarbejde med parter, som krænker 

politiske og borgerlige rettigheder, eller 

forsyner parter med strategiske produkter 

og tjenesteydelser, som direkte bidrager til 

krænkelse af politiske og borgerlige 

rettigheder 

 d) ikke vedrører spekulative finansielle 

aktiviteter, såsom højfrekvenshandel, 

short selling eller spekulativ handel med 

råvarer 

 e) den økonomiske aktivitet opfylder 

kravene for sunde og gennemsigtige 

forvaltningsstrukturer og due diligence-

procedurer, arbejdstagerforhold, 

gennemsigtige aflønningspolitikker for 

det relevante personale og overholdelse af 

skatteregler, hvis forhold ikke overstiger 

en værdi på 5:1 

 f) den økonomiske aktivitet er i 

overensstemmelse med de tekniske 

screeningskriterier, som Kommissionen 

har fastlagt i overensstemmelse med 

artikel 11a. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  337 
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Molly Scott Cato 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 3a 

 Kriterier for økonomiske aktiviteter med 

en negativ indvirkning på miljøet 

 Med henblik på at fastslå graden af en 

investerings miljømæssige bæredygtighed 

skal en økonomisk aktivitet betragtes som 

værende en økonomisk aktivitet med en 

negativ indvirkning på miljøet, hvis den i 

væsentlig grad skader et eller flere af de 

miljømål, der er fastsat i artikel 5 i 

overensstemmelse med artikel 12. 

 Følgende økonomiske aktiviteter anses for 

at være økonomiske aktiviteter med en 

væsentlig negativ indvirkning på miljøet, 

uanset de i artikel 12, stk. 1a (nyt), 

omhandlede tekniske screeningskriterier: 

 i) udnyttelse, udvinding, produktion, 

distribution, lagring og forarbejdning af 

fossile brændstoffer 

 ii) fremstilling og distribution af 

atomkraft, herunder opførelse af nye 

atomkraftværker samt udnyttelse og 

udvinding af fossile materialer til 

fremstilling af atomkraft 

 iii) fremstilling af krigsvåben af enhver 

slags og alle andre former for skydevåben 

 iv) dyrkelse, forarbejdning og salg af 

tobak 

 v) landbrugsaktiviteter af en intensiv 

karakter, og som i høj grad er afhængige 

af anvendelsen af kemikalier, herunder 

intensivt husdyrbrug 

 vi) konstruktion, drift og vedligeholdelse 

af luftfartsinfrastruktur. 

Or. en 
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Ændringsforslag  338 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 3a 

 Kriterier for miljømæssigt skadelige 

økonomiske aktiviteter 

 Med henblik på at fastslå graden af en 

investerings miljømæssige bæredygtighed 

skal en økonomisk aktivitet betragtes som 

miljømæssigt skadelig, hvis den 

pågældende aktivitet opfylder følgende 

kriterier: 

 a) den økonomiske aktivitet i væsentlig 

grad skader et eller flere af de miljømål, 

der er fastsat i artikel 5 i 

overensstemmelse med artikel 12 

 b) den økonomiske aktivitet opfylder de 

tekniske screeningskriterier for skadelige 

aktiviteter, som Kommissionen har 

fastlagt i henhold til artikel 6, stk. 2, 

artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, 

stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, 

stk. 2 

 c) den økonomiske aktivitet ikke i 

væsentlig grad støtter den bæredygtige 

overgang ved at bidrage til de miljømål, 

der er fastsat i artikel 5 i 

overensstemmelse med artikel 12. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  339 

Bas Eickhout 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 3b 
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 Kriterier for økonomiske aktiviteter med 

en væsentlig negativ indvirkning på 

miljøet 

 Med henblik på at fastslå graden af en 

investerings miljømæssige bæredygtighed 

skal en økonomisk aktivitet betragtes som 

værende en økonomisk aktivitet med en 

væsentlig negativ indvirkning på miljøet, 

hvis den i væsentlig grad skader et af de 

miljømål, der er fastsat i artikel 5 i 

overensstemmelse med artikel 12. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  340 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Anvendelse af kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

Anvendelse af kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige og miljømæssigt skadelige 

økonomiske aktiviteter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Anvendelse af kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

Anvendelse af kriterierne for miljømæssigt 

og socialt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  342 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Anvendelse af kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter 

Anvendelse af kriterierne for miljømæssigt 

og socialt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  343 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne anvender de kriterier 

til bestemmelse af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er 

fastsat i artikel 3, for så vidt angår alle 

foranstaltninger, der pålægger 

markedsaktører krav vedrørende finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer, 

der markedsføres som "miljømæssigt 

bæredygtige".  

1. Medlemsstaterne anvender de kriterier 

til bestemmelse af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er 

fastsat i artikel 3, og kriterierne for 

miljømæssigt skadelige økonomiske 

aktiviteter, der er fastsat i artikel 3a, for så 

vidt angår alle foranstaltninger, der 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne anvender de kriterier 

til bestemmelse af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er 

fastsat i artikel 3, for så vidt angår alle 

1. Medlemsstaterne anvender de kriterier 

til bestemmelse af bæredygtige aktiviteter, 

der er fastsat i artikel 3, for så vidt angår 

alle foranstaltninger, der pålægger 
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foranstaltninger, der pålægger 

markedsaktører krav vedrørende finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer, 

der markedsføres som "miljømæssigt 

bæredygtige".  

markedsaktører krav vedrørende finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer, 

der markedsføres som "bæredygtige".  

Or. en 

 

Ændringsforslag  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne anvender de kriterier 

til bestemmelse af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er 

fastsat i artikel 3, for så vidt angår alle 

foranstaltninger, der pålægger 

markedsaktører krav vedrørende finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer, 

der markedsføres som "miljømæssigt 

bæredygtige".  

1. Medlemsstaterne anvender de kriterier 

til bestemmelse af miljømæssigt og socialt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er 

fastsat i artikel 3, for så vidt angår alle 

foranstaltninger, der pålægger 

markedsaktører krav vedrørende finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  346 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne anvender de kriterier 

til bestemmelse af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er 

fastsat i artikel 3, for så vidt angår alle 

foranstaltninger, der pålægger 

markedsaktører krav vedrørende finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer, 

der markedsføres som "miljømæssigt 

bæredygtige".  

1. Medlemsstaterne anvender de kriterier 

til bestemmelse af miljømæssigt og socialt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er 

fastsat i artikel 3, for så vidt angår alle 

foranstaltninger, der pålægger 

markedsaktører bæredygtighedskrav 

vedrørende finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer.  
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Or. en 

 

Ændringsforslag  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne anvender de kriterier 

til bestemmelse af miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er 

fastsat i artikel 3, for så vidt angår alle 

foranstaltninger, der pålægger 

markedsaktører krav vedrørende finansielle 

produkter eller virksomhedsobligationer, 

der markedsføres som "miljømæssigt 

bæredygtige".  

1. Medlemsstaterne anvender de kriterier 

til bestemmelse af miljømæssigt eller 

socialt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter, der er fastsat i artikel 3, for så 

vidt angår alle foranstaltninger, der 

pålægger markedsaktører krav vedrørende 

finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer, der markedsføres 

som "miljømæssigt bæredygtige" eller 

"socialt bæredygtige".  

Or. en 

 

Ændringsforslag  348 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Unionen og medlemsstaterne 

anvender endvidere de i artikel 3 fastsatte 

kriterier til bestemmelse af økonomiske 

aktiviteters miljømæssige bæredygtighed 

og de i artikel 3a fastsatte kriterier for 

miljømæssigt skadelige økonomiske 

aktiviteter for så vidt angår kravene til 

Unionens og medlemsstaternes offentlige 

finansielle bistand til investeringsformål, 

bl.a. i form af garantier, egenkapital, 

udlån, subsidier, tilskud, eksportkreditter 

eller offentlige kontrakter. Unionen og 

medlemsstaterne støtter ikke miljømæssigt 

skadelige økonomiske aktiviteter med 

offentlig finansiel bistand. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  349 

Markus Ferber 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, 

som udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i 

hvilket omfang kriterierne for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som fastlagt i artikel 3 

anvendes til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. Hvis 

deltagere på det finansielle marked 

mener, at en økonomisk aktivitet, som 

ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Der er allerede taget hånd om oplysningskravene i forordning om offentliggørelse af 

oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring 

af direktiv (EU) 2016/2341, hvorfor de ikke skal gentages her. 

 

Ændringsforslag  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i 

hvilket omfang kriterierne for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som fastlagt i artikel 3 anvendes 

til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. Hvis 

deltagere på det finansielle marked 

mener, at en økonomisk aktivitet, som 

ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

bæredygtige investeringer, kan vælge at 

oplyse, hvordan og i hvilket omfang 

kriterierne for bæredygtige aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens bæredygtighed.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i 

hvilket omfang kriterierne for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som fastlagt i artikel 3 anvendes 

til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. Hvis 

deltagere på det finansielle marked mener, 

at en økonomisk aktivitet, som ikke 

opfylder de tekniske screeningskriterier, 

der er fastsat i overensstemmelse med 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter, skal oplyse, 

hvorvidt deres udbudte produkter lever op 

til kravene for miljømæssigt bæredygtige 

investeringer i overensstemmelse med de i 

artikel 3 fastsatte kriterier eller som 

investeringer, der har en negativ 

indvirkning på miljøet i henhold til 

kriterierne, som er fastlagt i artikel 3a. 

Hvis deltagere på det finansielle marked 

mener, at en økonomisk aktivitet, for 

hvilken disse tekniske screeningskriterier 

endnu ikke er fastlagt, bør anses for at være 

miljømæssigt bæredygtig, skal de 
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denne forordning, eller for hvilken disse 

tekniske screeningskriterier endnu ikke er 

fastlagt, bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

underrette Kommissionen herom.  

Deltagere på det finansielle marked må 

ikke udbyde finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller investeringer med lignende 

karakteristika, såfremt disse produkter 

ikke lever op til kravene om miljømæssig 

bæredygtighed. De videregivne 

oplysninger kontrolleres af en uafhængig 

revisor for at sikre nøjagtigheden som 

fastsat i artikel 4a. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i 

hvilket omfang kriterierne for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som fastlagt i artikel 3 

anvendes til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. Hvis 

deltagere på det finansielle marked mener, 

at en økonomisk aktivitet, som ikke 

opfylder de tekniske screeningskriterier, 

der er fastsat i overensstemmelse med 

denne forordning, eller for hvilken disse 

tekniske screeningskriterier endnu ikke er 

fastlagt, bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter, skal 

offentliggøre oplysninger med henblik på 

at fastlægge graden af de pågældende 

produkters miljømæssige og sociale 

bæredygtighed i henhold til de i artikel 3 

fastsatte kriterier. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt og 

socialt bæredygtig, skal de underrette 

Kommissionen herom. Deltagere på det 

finansielle marked må ikke udbyde 

finansielle produkter som miljømæssigt 

eller socialt bæredygtige investeringer 

eller investeringer med lignende 

karakteristika, såfremt disse produkter 

ikke lever op til kravene om miljømæssig 

eller social bæredygtighed. 

Or. en 
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Ændringsforslag  353 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i 

hvilket omfang kriterierne for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som fastlagt i artikel 3 anvendes 

til at bestemme investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. Hvis 

deltagere på det finansielle marked mener, 

at en økonomisk aktivitet, som ikke 

opfylder de tekniske screeningskriterier, 

der er fastsat i overensstemmelse med 

denne forordning, eller for hvilken disse 

tekniske screeningskriterier endnu ikke er 

fastlagt, bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter, oplyser, 

hvordan kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 og kriterierne for 

miljømæssigt skadelige aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3a finder anvendelse på 

et finansielt produkt. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  354 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 
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fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet for hvilken tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, skal de underrette 

Kommissionen herom. Deltagere på det 

finansielle marked må ikke udbyde 

finansielle produkter som miljømæssigt 

bæredygtige investeringer med lignende 

karakteristika, såfremt disse produkter 

ikke lever op til kravene om miljømæssig 

bæredygtighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  355 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked eller andre aktører 

mener, at en økonomisk aktivitet fejlagtigt 

anses for at opfylde eller ikke opfylde de 

tekniske screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt.  

Or. en 
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Ændringsforslag  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom. Kommissionen skal 

efter omstændighederne underrette 

platformen for bæredygtig finansiering 

om de af deltagerne på det finansielle 

marked fremsatte anmodninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 
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eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom. Kommissionen skal 

så straks sende disse oplysninger til 

platformen for bæredygtig finansiering. 

Or. fr 

Ændringsforslag  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt eller socialt bæredygtige 

investeringer eller som investeringer med 

lignende karakteristika, oplyser, hvordan 

og i hvilket omfang kriterierne for 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som fastlagt i artikel 3 og 

kriterierne for socialt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter som fastlagt i 

artikel 3a anvendes til at bestemme 

investeringens bæredygtighed. Hvis 

deltagere på det finansielle marked mener, 

at en økonomisk aktivitet, som ikke 

opfylder de tekniske screeningskriterier, 

der er fastsat i overensstemmelse med 

denne forordning, eller for hvilken disse 

tekniske screeningskriterier endnu ikke er 

fastlagt, bør anses for at være miljømæssigt 
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eller socialt bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  359 

Kay Swinburne 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

2. Deltagere på det finansielle marked, som 

udbyder finansielle produkter eller 

virksomhedsobligationer som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Deltagere på det finansielle marked, som 2. Deltagere på det finansielle marked, som 
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udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

eller som investeringer med lignende 

karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket 

omfang kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter som 

fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

udbyder finansielle produkter, der 

markedsføres som miljømæssigt 

bæredygtige investeringer eller som 

investeringer med lignende karakteristika, 

oplyser, hvordan og i hvilket omfang 

kriterierne for miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter som fastlagt i 

artikel 3 anvendes til at bestemme 

investeringens miljømæssige 

bæredygtighed. Hvis deltagere på det 

finansielle marked mener, at en økonomisk 

aktivitet, som ikke opfylder de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning, 

eller for hvilken disse tekniske 

screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, 

bør anses for at være miljømæssigt 

bæredygtig, kan de underrette 

Kommissionen herom.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  361 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Ingen af de oplysningskrav, der er 

nødvendige i henhold til [Kommissionens 

forslag til forordning om oplysninger 

vedrørende bæredygtige investeringer og 

risici for bæredygtigheden og om ændring 

af direktiv (EU) 2016/2341], finder 

anvendelse i nærværende forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  362 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ingen af de i henhold til [Kommissionens 

forslag til forordning om oplysninger 

vedrørende bæredygtige investeringer og 

risici for bæredygtigheden og om ændring 

af direktiv (EU) 2016/2341] nødvendige 

oplysningskrav finder anvendelse i 

nærværende forordning 

Or. en 

 

Ændringsforslag  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

Artikel 4 – stk. 2 ba (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Deltageren på det finansielle marked 

skal anvende tjenesteydelser, som udbydes 

af en tredjepart, der er godkendt i henhold 

til artikel 4a med henblik på at 

kontrollere, hvorvidt de finansielle 

produkter overholder de i artikel 3 

fastsatte kriterier for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter. 

Brugen af en sådan tjenesteydelse må dog 

under ingen omstændigheder påvirke 

deltagerne på det finansielle markeds 

ansvar i relation til de retlige forpligtelser, 

der er blevet pålagt dem i henhold til 

nærværende forordning. Såfremt 

deltagerne på det finansielle marked 

anvender tjenesteydelser, som udbydes af 

en tredjepart, der er godkendt i henhold til 

artikel 4a med henblik på at vurdere, 

hvorvidt et finansielt produkt overholder 

de i samme artikel fastsatte kriterier, skal 

oplysningerne i henhold til artikel 4, stk. 

2, omfatte en erklæring, hvori den 

pågældende godkendte tredjepart 

bekræfter, at kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter er 
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blevet overholdt. Meddelelsen skal 

indeholde den godkendte tredjeparts navn 

og etableringssted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  364 

Bas Eickhout 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Deltagere på det finansielle marked 

skal anvende tjenesteydelser, som udbydes 

af en tredjepart, der er godkendt i henhold 

til artikel 4a med henblik på at kontrollere 

overholdelse af de i stk. 2 fastsatte krav. 

Kreditinstitutter skal anvende 

tjenesteydelser, som udbydes af en 

tredjepart, der er godkendt i henhold til 

artikel 4a med henblik på at kontrollere 

overholdelse af de i stk. 2a fastsatte krav. 

 Uanset første afsnit gælder det, at 

anvendelsen af en sådan tjenesteydelse 

under ingen omstændigheder må påvirke 

deltagerne på det finansielle markeds 

ansvar i relation til de retlige forpligtelser, 

der er blevet pålagt dem i henhold til 

nærværende forordning. De i artikel 4, 

stk. 2, og artikel 4, stk. 2a, fastsatte 

oplysningskrav omfatter en erklæring, 

hvori den pågældende godkendte 

tredjepart bekræfter, at kravene i disse 

bestemmelser er blevet overholdt. 

Meddelelsen skal indeholde den 

godkendte tredjeparts navn og 

etableringssted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  365 

Barbara Kappel 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Deltageren på det finansielle marked, 

der udbyder finansielle produkter som 

miljømæssigt bæredygtige eller som 

investeringer med lignende karakteristika, 

er ikke ansvarlig for en fejlagtig 

vurdering af en investerings miljømæssige 

bæredygtighed, såfremt vurderingen er 

foretaget i overensstemmelse med de 

oplyste kriterier. Deltageren på det 

finansielle marked er ikke forpligtet til at 

kontrollere de af selskaberne 

offentliggjorte oplysninger vedrørende 

deres økonomiske aktiviteter, men har 

tilladelse til at anvende oplysningerne i 

vurderingen af investeringens 

miljømæssige bæredygtighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  366 

Herbert Dorfmann 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Selskaberne er ansvarlige for 

certificeringen af deres specifikke 

økonomiske aktiviteter på grundlag af den 

i stk. 2 omhandlede delegerede retsakt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  367 

Costas Mavrides 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

 



 

PE632.153v01-00 156/170 AM\1172566DA.docx 

DA 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Selskaberne er ansvarlige for 

certificeringen af deres specifikke 

økonomiske aktiviteter på grundlag af den 

i stk. 2 omhandlede delegerede retsakt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  368 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen skal straks underrette 

platformen for bæredygtig finansiering 

om anmodningen fra deltagerne på det 

finansielle marked. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  369 

Markus Ferber 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

16 for at supplere stk. 2 og præcisere, 

hvilke oplysninger der er nødvendige for 

at opfylde dette stykke, under hensyntagen 

til de tekniske screeningskriterier, der er 

fastsat i overensstemmelse med denne 

forordning. Disse oplysninger skal gøre 

det muligt for investorer at få klarhed 

over: 

udgår 

a) den procentuelle andel af 

værdipapirporteføljen, som vedrører 

virksomheder, der udøver miljømæssigt 

 



 

AM\1172566DA.docx 157/170 PE632.153v01-00 

 DA 

bæredygtige økonomiske aktiviteter  

b) omfanget af investeringen i 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som en procentdel af alle 

økonomiske aktiviteter.  

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  370 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

16 for at supplere stk. 2 og præcisere, 

hvilke oplysninger der er nødvendige for at 

opfylde dette stykke, under hensyntagen til 

de tekniske screeningskriterier, der er 

fastsat i overensstemmelse med denne 

forordning. Disse oplysninger skal gøre det 

muligt for investorer at få klarhed over: 

3. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

16 for at supplere stk. 2 og præcisere, 

hvilke oplysninger der er nødvendige for at 

opfylde dette stykke, under hensyntagen til 

de relevante oplysninger, der er til 

rådighed, og de tekniske 

screeningskriterier, der er fastsat i 

overensstemmelse med denne forordning. 

Disse oplysninger skal gøre det muligt for 

investorer at få klarhed over: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

16 for at supplere stk. 2 og præcisere, 

hvilke oplysninger der er nødvendige for at 

opfylde dette stykke, under hensyntagen til 

de tekniske screeningskriterier, der er 

fastsat i overensstemmelse med denne 

3. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

16 for at supplere stk. 2 og præcisere, 

hvilke oplysninger der er nødvendige for at 

opfylde dette stykke, under hensyntagen til 

de tekniske screeningskriterier, der er 

fastsat i overensstemmelse med denne 
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forordning. Disse oplysninger skal gøre det 

muligt for investorer at få klarhed over: 

forordning. Disse oplysninger kan gøre det 

muligt for investorer at få klarhed over: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den procentuelle andel af 

værdipapirporteføljen, som vedrører 

virksomheder, der udøver miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter  

a) den procentuelle andel af 

værdipapirporteføljen, som vedrører 

virksomheder, der udøver bæredygtige 

aktiviteter  

Or. en 

 

Ændringsforslag  373 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den procentuelle andel af 

værdipapirporteføljen, som vedrører 

virksomheder, der udøver miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter  

a) den procentuelle andel af 

værdipapirporteføljen, som vedrører 

virksomheder, der udøver miljømæssigt og 

socialt bæredygtige økonomiske aktiviteter  

Or. en 

 

Ændringsforslag  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den procentuelle andel af a) den procentuelle andel af 
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værdipapirporteføljen, som vedrører 

virksomheder, der udøver miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter  

værdipapirporteføljen, som vedrører 

virksomheder, der udøver miljømæssigt og 

socialt bæredygtige økonomiske aktiviteter  

Or. en 

 

Ændringsforslag  375 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) den procentuelle andel af 

værdipapirporteføljen, som vedrører 

virksomheder, der udøver miljømæssigt 

skadelige økonomiske aktiviteter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  376 

Barbara Kappel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) omfanget af investeringen i 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som en procentdel af alle 

økonomiske aktiviteter.  

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  377 

Costas Mavrides 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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b) omfanget af investeringen i 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som en procentdel af alle 

økonomiske aktiviteter.  

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) omfanget af investeringen i 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som en procentdel af alle 

økonomiske aktiviteter.  

b) omfanget af investeringen i bæredygtige 

aktiviteter som en procentdel af alle 

økonomiske aktiviteter.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) omfanget af investeringen i 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som en procentdel af alle 

økonomiske aktiviteter.  

b) omfanget af investeringen i 

miljømæssigt og socialt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter som en procentdel 

af alle økonomiske aktiviteter.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  380 

Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) omfanget af investeringen i 

miljømæssigt bæredygtige økonomiske 

aktiviteter som en procentdel af alle 

økonomiske aktiviteter.  

b) omfanget af investeringen i 

miljømæssigt og socialt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter som en procentdel 

af alle økonomiske aktiviteter.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  381 

Costas Mavrides 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) medlemsstaterne overvåger i tæt 

samarbejde med den relevante ESA de i 

stk. 2 og stk. 2a omhandlede oplysninger. 

Efter offentliggørelsen af de pågældende 

oplysninger skal deltagerne på det 

finansielle marked indberette dem til den 

relevante nationale kompetente 

myndighed, som straks skal meddele dem 

til den relevante ESA. Når den relevante 

kompetente nationale myndighed eller 

den relevante ESA er uenige i de 

oplysninger, der er indberettet i henhold 

til stk. 2 og 2a, gennemgår og korrigerer 

deltagerne på det finansielle marked de 

offentliggjorte oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) omfanget af investeringen i 

miljømæssigt skadelige økonomiske 
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aktiviteter som en procentdel af alle 

økonomiske aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  383 

Markus Ferber 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen vedtager den delegerede 

retsakt efter stk. 3 senest den 31. 

december 2019 for at sikre, at den træder i 

kraft den 1. juli 2020. Kommissionen kan 

ændre den pågældende delegerede retsakt, 

navnlig i lyset af ændringer i de 

delegerede retsakter, der er vedtaget i 

henhold til artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 

2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 

10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  384 

Bas Eickhout 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 4a 

 Tredjeparten, som kontrollerer 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

 En tredjepart, som omhandlet i artikel 4, 

stk. 2b, skal godkendes af ESMA med 

henblik på at vurdere de finansielle 

produkters overholdelse af de i artikel 3 

og artikel 3a fastlagte kriterier, såfremt 

følgende betingelser er opfyldte:  

 a) tredjeparten er en juridisk person, der 
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er etableret i Unionen  

 b) tredjeparten alene opkræver 

ikkediskriminerende og 

omkostningsbaserede gebyrer fra 

deltagerne på det finansielle marked for 

hvem, tredjeparten vurderer det 

finansielle produkt, uden at gebyrerne 

differentieres på grundlag af eller i 

tilknytning til vurderingens resultat. 

Priserne og gebyrerne, der er forbundet 

med disse vurderingstjenester, 

offentliggøres for hver tjenesteydelse, som 

leveres særskilt, herunder prisafslag og 

rabatter og betingelserne for at kunne 

drage fordel af de nævnte reduktioner. 

Tredjeparten skal gøre det muligt for 

potentielle kunder at vurdere specifikke 

tjenesteydelser særskilt  

 c) tredjepartens udførelse af andre 

aktiviteter ikke kompromitterer 

uafhængigheden eller integriteten af 

vedkommendes vurdering  

 d) tredjeparten påviser tilstrækkelig 

finansiel soliditet baseret på egenkapital 

med henblik på fortsat at kunne levere 

tjenesteydelser som going concern uden 

risiko for, at vedkommendes vurderings 

uafhængighed eller integritet bliver 

kompromitteret 

 e) tredjeparten, eller andre nærtstående 

enheder, jf. stk. 9, litra b), i den 

internationale regnskabsstandard 24 

("oplysning om nærtstående parter") i 

bilaget til Kommissionens forordning 

(EF) nr. 1126/2008, ikke yder rådgivning, 

revision eller lignende tjenesteydelser til 

den deltager på det finansielle marked, 

der er involveret i udviklingen, 

markedsføringen, distributionen eller 

salget af det relevante finansielle produkt 

 f) tredjeparten overholder en anerkendt 

adfærdskodeks for god selskabsledelse 

eller sunde principper for selskabsledelse  

 g) medlemmerne af tredjepartens 

ledelsesorgan, som defineret i artikel 4, 

stk. 1, punkt 36, i MiFID II, har 
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professionelle kvalifikationer, 

uddannelse, viden og erfaring, som er 

passende for tredjepartens opgave, og 

deres omdømme og integritet er af god 

standard 

 h) tredjepartens ledelsesorgan omfatter 

mindst en tredjedel, dog ikke mindre end 

to, uafhængige medlemmer 

 i) tredjeparten træffer alle de nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at kontrollen 

af overholdelse af de i artikel 3 og artikel 

3a fastsatte kriterier ikke er påvirket af 

eksisterende eller potentielle 

interessekonflikter eller 

forretningsforbindelser, som involverer 

tredjeparten, moderselskabet, det 

ultimative moderselskab eller andre 

enheder, selskabsdeltagerne eller andre 

medlemmer, direktører, medarbejdere 

eller andre naturlige personer, hvis 

tjenesteydelser stilles til rådighed for 

tredjeparten eller er underlagt 

tredjepartens kontrol. Med henblik herpå 

etablerer, fastholder, håndhæver og 

dokumenterer tredjeparten et effektivt 

system for intern kontrol af 

gennemførelsen af politikker og 

procedurer til at identificere og forebygge 

potentielle interessekonflikter. Potentielle 

eller eksisterende interessekonflikter, der 

er blevet identificeret, fjernes eller 

afhjælpes og offentliggøres straks. 

Tredjeparten etablerer, fastholder, 

håndhæver og dokumenterer passende 

procedurer og processer for at sikre, at 

vurderingen af overholdelsen af de i 

artikel 3 og artikel 3a omhandlede 

kriterier er uafhængig. Tredjeparten 

overvåger og reviderer disse politikker og 

procedurer med jævne mellemrum med 

henblik på at vurdere deres effektivitet og 

vurdere, om det er nødvendigt at ajourføre 

dem, og 

 j) tredjeparten kan påvise, at 

vedkommende har de fornødne metoder, 

operationelle sikkerhedsforanstaltninger 

og interne processer, som gør det muligt 

for tredjeparten at vurdere overholdelsen 
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af de i artikel 3 og artikel 3a omhandlede 

kriterier.  

 2. En godkendt tredjepart skal til enhver 

tid overholde betingelserne for 

autorisationen, som fastlagt i stk. 1. En 

tredjepart, der er godkendt i 

overensstemmelse med stk. 1 underretter 

straks ESMA om enhver materiel ændring 

af de i henhold til den pågældende 

bestemmelse videregivne oplysninger eller 

enhver anden ændring, som med 

rimelighed kan anses for at påvirke 

ESMA's vurdering. 

  3. ESMA opkræver gebyrer fra 

tredjeparten, jf. stk. 1, med henblik på at 

dække de nødvendige udgifter til 

vurdering af ansøgninger om godkendelse 

og til den efterfølgende overvågning af, 

om betingelserne for godkendelsen, som 

fastlagt i stk. 1, overholdes. 

 4. Når en tredjepart er blevet godkendt i 

henhold til artikel 4, gælder godkendelsen 

i hele Unionens område.  

 5. ESMA tilbagekalder godkendelsen, 

når: 

 a. tredjeparten udtrykkeligt giver afkald 

på godkendelsen 

 b. tredjeparten har opnået godkendelsen 

ved hjælp af urigtige erklæringer eller 

andre uretmæssige midler, eller 

 c. ESMA mener, at tredjeparten ikke 

længere opfylder de i stk. 1 fastlagte 

betingelser. 

 6. ESMA udarbejder udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som præciserer de oplysninger, 

ansøgningen om en tredjeparts 

godkendelse skal indeholde i 

overensstemmelse med stk. 1. 

 ESMA forelægger disse udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen senest den [inden for 

12 måneder efter datoen for ikrafttrædelse 

af denne forordning]. 
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 7. Kommissionen vedtager en 

gebyrforordning. I forordningen 

fastsættes især gebyrernes art og de 

tjenester, for hvilke de skal erlægges, 

gebyrernes størrelse og betalingsmåden. 

Det beløb, som en tredjepart opkræver 

som gebyr, skal dække alle de 

administrative omkostninger og stå i et 

rimeligt forhold til tredjepartens 

omsætning.  

 8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

supplere denne forordning ved at vedtage 

de i dette stykke omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med artikel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 4a 

 Tredjeparten, som kontrollerer 

miljømæssigt bæredygtige investeringer 

 1. Den i artikel 4, stk. 2ba, omhandlede 

tredjepart godkendes af ESMA med 

henblik på at vurdere, hvorvidt de 

finansielle produkter overholder de i 

artikel 3 fastsatte kriterier. ESMA 

meddeler godkendelsen, såfremt følgende 

betingelser er opfyldte: 

 a) tredjeparten er en juridisk person, der 

er etableret i Unionen  

 b) tredjeparten alene opkræver 

ikkediskriminerende og 

omkostningsbaserede gebyrer fra 

deltagerne på det finansielle marked for 

hvem, tredjeparten vurderer det 

finansielle produkt, uden at gebyrerne 
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differentieres på grundlag af eller i 

tilknytning til vurderingens resultat. 

Priserne og gebyrerne, der er forbundet 

med disse vurderingstjenester, skal 

offentliggøres for hver tjenesteydelse, som 

leveres særskilt, herunder prisafslag og 

rabatter og betingelserne for at kunne 

drage fordel af nævnte reduktioner. 

Tredjeparten skal gøre det muligt for 

potentielle kunder at vurdere specifikke 

tjenesteydelser særskilt  

 c) tredjepartens udførelse af andre 

aktiviteter ikke kompromitterer 

uafhængigheden eller integriteten af 

vedkommendes vurdering 

 d) tredjeparten skal påvise tilstrækkelig 

finansiel sundhed baseret på egenkapital 

med henblik på fortsat at kunne levere 

tjenesteydelser som going concern uden 

risiko for, at vedkommendes vurderings 

uafhængighed eller integritet bliver 

kompromitteret  

 e) tredjeparten, eller andre nærtstående 

enheder i henhold til stk. 9, litra b), i den 

internationale regnskabsstandard 24 

("oplysning om nærtstående parter") i 

bilaget til Kommissionens forordning 

(EF) nr. 1126/2008 [1], ikke yder 

rådgivning, revision eller lignende 

tjenesteydelser til deltageren på det 

finansielle marked, som er involveret i 

udviklingen, markedsføringen, 

distributionen eller salget af det relevante 

finansielle produkt  

 f) tredjeparten overholder en anerkendt 

adfærdskodeks for god selskabsledelse 

eller fornuftige principper for 

selskabsledelse  

 g) medlemmerne af tredjepartens 

ledelsesorgan, som defineret i artikel 4, 

stk. 1, punkt 36 i MiFID II [2], har 

professionelle kvalifikationer, 

uddannelse, viden og erfaring, som er 

passende for tredjepartens opgave, og 

deres omdømme og integritet er af god 

standard 
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 h) tredjepartens ledelsesorgan omfatter 

mindst en tredjedel, dog ikke mindre end 

to, uafhængige medlemmer 

 i) tredjeparten træffer alle de nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at kontrollen 

af overholdelsen af de i artikel 3 fastsatte 

kriterier for miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter ikke er påvirket af 

eksisterende eller potentielle 

interessekonflikter eller 

forretningsforbindelser, som involverer 

tredjeparten, moderselskabet, det 

ultimative moderselskab eller andre 

enheder, selskabsdeltagere eller andre 

medlemmer, direktører, medarbejdere 

eller andre naturlige personer, hvis 

tjenesteydelser stilles til rådighed for 

tredjeparten eller er underlagt 

tredjepartens kontrol. Med henblik herpå 

etablerer, fastholder, håndhæver og 

dokumenterer tredjeparten et effektivt 

system for intern kontrol af 

gennemførelsen af politikker og 

procedurer til at identificere og forebygge 

potentielle interessekonflikter. Potentielle 

eller eksisterende interessekonflikter, der 

er blevet identificeret, fjernes eller 

afhjælpes og offentliggøres straks. 

Tredjeparten etablerer, fastholder, 

håndhæver og dokumenterer passende 

procedurer og processer for at sikre en 

uafhængig vurdering af overholdelsen af 

kriterierne for miljømæssigt bæredygtige 

økonomiske aktiviteter. Tredjeparten 

overvåger og reviderer disse politikker og 

procedurer med jævne mellemrum for at 

vurdere deres effektivitet og for at 

vurdere, om det er nødvendigt at ajourføre 

dem, og 

 j) tredjeparten kan godtgøre, at 

vedkommende har de fornødne metoder, 

operationelle sikkerhedsforanstaltninger 

og interne processer, som gør det muligt 

for tredjeparten at vurdere overholdelsen 

af kriterierne for miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter.  

 2. En godkendt tredjepart skal til enhver 

tid overholde betingelserne for 
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godkendelsen, som fastlagt i stk. 1. En 

tredjepart, der er godkendt i 

overensstemmelse med stk. 1, underretter 

straks ESMA om enhver materiel ændring 

af de i henhold til den pågældende 

bestemmelse leverede oplysninger eller 

enhver anden ændring, som med 

rimelighed kan anses for at påvirke 

ESMA's vurdering. 

 3. ESMA opkræver gebyrer fra 

tredjeparten, jf. stk. 1, med henblik på at 

dække de nødvendige udgifter til 

vurdering af ansøgninger om godkendelse 

og til den efterfølgende overvågning af, 

om betingelserne for godkendelsen, som 

fastlagt i stk. 1, overholdes. 

 4. Når en tredjepart er blevet godkendt i 

henhold til artikel 4, gælder godkendelsen 

for hele Unionens område.  

 5. ESMA tilbagekalder godkendelsen, 

når: 

 a). tredjeparten udtrykkeligt giver afkald 

på godkendelsen 

 b). tredjeparten har opnået godkendelsen 

ved hjælp af urigtige erklæringer eller 

andre uretmæssige midler, eller 

 c). ESMA mener, at tredjeparten ikke 

længere opfylder de i stk. 1 fastlagte 

betingelser.  

 6. ESMA udarbejder udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som præciserer de oplysninger, 

ansøgningen om en tredjeparts 

godkendelse skal indeholde i 

overensstemmelse med stk. 1. ESMA 

forelægger disse udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen senest den [inden for 

12 måneder efter datoen for ikrafttrædelse 

af denne forordning]. 

 7. Kommissionen vedtager en 

gebyrforordning. I forordningen 

fastsættes navnlig gebyrernes art og for 

hvilke ydelser, de skal erlægges, 

gebyrernes størrelse og betalingsmåden. 
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Det beløb, som en tredjepart opkræver 

som gebyr, skal dække alle de 

administrative omkostninger og stå i et 

rimeligt forhold til tredjepartens 

omsætning.  

 8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

supplere denne forordning ved at vedtage 

de i dette stykke omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med artikel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. [1] 

Kommissionens forordning (EF) 

nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om 

vedtagelse af visse internationale 

regnskabsstandarder i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 

320 af 29.11.2008, s. 1). [2] Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder 

for finansielle instrumenter og om 

ændring af direktiv 2002/92/EF og 

direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 

12.6.2014, s. 349-496). 

Or. en 

 


