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Módosítás  124 

Fulvio Martusciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

a fenntartható befektetések előmozdítását 

célzó keret létrehozásáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

a fenntartható finanszírozás előmozdítását 

célzó keret létrehozásáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

Or. en 

 

Módosítás  125 

Mireille D'Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 

3. cikkének (3) bekezdése célul tűzi ki egy 

olyan belső piac létrehozását, amely 

egyebek mellett kiegyensúlyozott 

gazdasági növekedésen, árstabilitáson és a 

környezet minőségének magas fokú 

védelmén és javításán alapuló Európa 

fenntartható fejlődésére törekszik. 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 

3. cikkének (3) bekezdése célul tűzi ki egy 

olyan belső piac létrehozását, amely 

egyebek mellett kiegyensúlyozott 

gazdasági növekedésen, árstabilitáson és a 

környezet minőségének magas fokú 

védelmén és javításán alapuló Európa 

fenntartható fejlődésére törekszik. Mind a 

gazdasági növekedés, mind a 

környezetvédelem terén elért eredmények 

nagyon távol állnak az itt említett céloktól. 

Or. fr 

 

Módosítás  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 

3. cikkének (3) bekezdése célul tűzi ki egy 

olyan belső piac létrehozását, amely 

egyebek mellett kiegyensúlyozott 

gazdasági növekedésen, árstabilitáson és a 

környezet minőségének magas fokú 

védelmén és javításán alapuló Európa 

fenntartható fejlődésére törekszik. 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 

3. cikkének (3) bekezdése célul tűzi ki egy 

olyan belső piac létrehozását, amely 

egyebek mellett kiegyensúlyozott 

gazdasági növekedésen, társadalmi 

fejlődésen, árstabilitáson és a környezet 

minőségének magas fokú védelmén és 

javításán alapuló Európa fenntartható 

fejlődésére törekszik. 

Or. en 

 

Módosítás  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) 2017 novemberében az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság aláírta 

és kihirdette a szociális jogok európai 

pillérét egy olyan Európáért, amely fellép 

a munkanélküliség, a szegénység és a 

diszkrimináció ellen, és amely biztosítja az 

esélyegyenlőséget a fiataloknak és a 

kiszolgáltatott helyzetben lévőknek. A 

pillér átfogó és részletes végrehajtását 

elősegítheti, ha a finanszírozási források 

áramlása igazodik e célokhoz. 

Or. en 

 

Módosítás  128 

Mireille D'Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(4) Az uniós gazdaság hosszú távú 

versenyképességének biztosításához 

kulcsfontosságú a fenntarthatóság és az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású, illetve 

az éghajlatváltozás hatásaival szemben 

reziliens, nagyobb erőforrás-hatékonyságú 

és körforgásos gazdaságra való áttérés. A 

fenntarthatóság régóta központi helyen áll 

az európai uniós projektben, és az uniós 

szerződések elismerik annak szociális és 

környezeti vonatkozásait. 

(4) Az uniós gazdaság hosszú távú 

versenyképességének biztosításához 

kulcsfontosságú a fenntarthatóság és az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású, illetve 

az éghajlatváltozás hatásaival szemben 

reziliens, nagyobb erőforrás-hatékonyságú 

és körforgásos gazdaságra való áttérés. A 

fenntarthatóság régóta központi helyen áll 

az európai projektben, és az uniós 

szerződések elismerik annak szociális és 

környezeti vonatkozásait, azonban 

továbbra is csak vágyálom marad, 

figyelembe véve, hogy mennyire 

kiábrándítóak az eredményei társadalmi 

és környezetvédelmi szempontból. 

Or. fr 

 

Módosítás  129 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az európai szociális 

infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

2018 januárjában közzétette jelentését, 

amelynek becslése szerint az EU-ban a 

szociális infrastruktúrába való 

beruházások terén mutatkozó minimális 

hiány évente 100–150 milliárd EUR, a 

teljes hiány pedig 2018 és 2030 között 

meghaladja az 1,5 billió EUR-t. 

Or. en 

 

Módosítás  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A fő kereskedelmi 

megállapodások, mint például a 

transzatlanti kereskedelmi és beruházási 

partnerség, az átfogó gazdasági és 

kereskedelmi megállapodás, az EU–Japán 

gazdasági partnerségi megállapodás stb., 

és az ezekből eredően megnövekedett 

tömeges árutovábbítás jelentős negatív 

környezeti hatásokkal járhat; 

Or. en 

 

Módosítás  131 

Stefan Gehrold 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) 2016 decemberében a Bizottság egy 

magas szintű szakértői csoportot bízott 

meg azzal a feladattal, hogy dolgozza ki az 

Unió átfogó, minden területre kiterjedő 

fenntartható finanszírozási stratégiáját. 

2018. január 31-én közzétett jelentésében24 

a magas szintű szakértői csoport 

megállapította, hogy egy szakmailag 

megbízható, uniós szintű osztályozási 

rendszert kell létrehozni annak 

tisztázásához, hogy melyek a „zöld” vagy a 

„fenntartható” tevékenységek, kezdve az 

éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 

tevékenységekkel. 

(5) 2016 decemberében a Bizottság egy 

magas szintű szakértői csoportot bízott 

meg azzal a feladattal, hogy dolgozza ki az 

Unió átfogó, minden területre kiterjedő 

fenntartható finanszírozási stratégiáját. 

2018. január 31-én közzétett jelentésében24 

a magas szintű szakértői csoport 

megállapította, hogy egy szakmailag 

megbízható, uniós szintű osztályozási 

rendszert kell létrehozni annak 

tisztázásához, hogy melyek a „zöld” vagy a 

„fenntartható” tevékenységek. Először 

azokat a tevékenységeket kell osztályozni, 

amelyek hozzájárulnak az ember által az 

éghajlatváltozásra gyakorolt hatás 

csökkentéséhez. 

_________________ _________________ 

24 Az Unió fenntartható finanszírozással 

foglalkozó magas szintű szakértői 

csoportjának végleges jelentése: „A 

fenntartható európai gazdaság 

finanszírozása” megtekinthető a következő 

24 Az Unió fenntartható finanszírozással 

foglalkozó magas szintű szakértői 

csoportjának végleges jelentése: „A 

fenntartható európai gazdaság 

finanszírozása” megtekinthető a következő 
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címen: 

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

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

címen: 

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

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 

 

Módosítás  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben ambiciózus és átfogó 

fenntartható finanszírozási stratégiát 

határoz meg. Az említett cselekvési 

tervben meghatározott egyik célkitűzés a 

tőkeáramlások átirányítása a fenntartható 

befektetések felé a fenntartható és inkluzív 

növekedés elérése érdekében. 

Legfontosabb és legsürgősebb fellépésként 

a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének létrehozását jelöli meg. A 

cselekvési terv elismeri, hogy a 

tőkeáramlások fenntarthatóbb 

tevékenységek felé irányítását a 

„fenntarthatóság” fogalmának egységes 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetésekről. Az egyéb 

fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 

között a szociális célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységekre vonatkozó 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben ambiciózus és átfogó 

fenntartható finanszírozási stratégiát 

határoz meg. Az említett cselekvési 

tervben meghatározott egyik célkitűzés a 

tőkeáramlások átirányítása a fenntartható 

befektetések felé a fenntartható és inkluzív 

növekedés elérése érdekében. 

Legfontosabb és legsürgősebb fellépésként 

a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének és a tevékenységek 

fenntarthatósága mértékének 

meghatározását szolgáló mutatók 
létrehozását jelöli meg. A cselekvési terv 

elismeri, hogy a tőkeáramlások 

fenntarthatóbb tevékenységek felé 

irányítását a gazdasági tevékenységek és 

befektetések fenntarthatóságra gyakorolt 

hatásának egységes, holisztikus 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetésekről. Ezzel 
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további iránymutatást egy későbbi 

szakaszban lehet kidolgozni. 

párhuzamosan a szociális célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységekre vonatkozó 

további iránymutatást kell kidolgozni, 

elismerve, hogy az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljai a fenntarthatóság 

mindhárom pillérét lefedik: környezet, 

társadalom és gazdaság/irányítás. Ez 

tükrözi a 2017. június 20-i európai tanácsi 

következtetéseket is, amelyek 

hangsúlyozták, hogy az Unió és 

tagállamai elkötelezettek aziránt, hogy a 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrendet 

maradéktalanul, következetesen, 

mindenre kiterjedő, integrált és hatékony 

módon végrehajtsák. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018)0097. 

Or. en 

Indokolás 

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 

 

Módosítás  133 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben ambiciózus és átfogó 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben ambiciózus és átfogó 
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fenntartható finanszírozási stratégiát 

határoz meg. Az említett cselekvési 

tervben meghatározott egyik célkitűzés a 

tőkeáramlások átirányítása a fenntartható 

befektetések felé a fenntartható és inkluzív 

növekedés elérése érdekében. 

Legfontosabb és legsürgősebb fellépésként 

a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének létrehozását jelöli meg. A 

cselekvési terv elismeri, hogy a 

tőkeáramlások fenntarthatóbb 

tevékenységek felé irányítását a 

„fenntarthatóság” fogalmának egységes 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetésekről. Az egyéb 

fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 

között a szociális célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységekre vonatkozó 

további iránymutatást egy későbbi 

szakaszban lehet kidolgozni. 

fenntartható finanszírozási stratégiát 

határoz meg. Az említett cselekvési 

tervben meghatározott egyik célkitűzés a 

tőkeáramlások átirányítása a fenntartható 

befektetések felé a fenntartható és inkluzív 

növekedés elérése érdekében. 

Legfontosabb és legsürgősebb fellépésként 

a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének és a fenntartható 

tevékenységek azonosítását szolgáló 

mutatók létrehozását jelöli meg. A 

cselekvési terv elismeri, hogy a 

tőkeáramlások fenntarthatóbb 

tevékenységek felé irányítását a gazdasági 

tevékenységek és befektetések környezeti 

és társadalmi fenntarthatóságra és 

erőforráshatékonyságra gyakorolt 

hatásának egységes, holisztikus 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a fenntartható gazdasági 

tevékenységeket finanszírozó 

befektetésekről. Az egyéb fenntarthatósági 

célkitűzésekhez, többek között a szociális 

célkitűzésekhez hozzájáruló 

tevékenységekre vonatkozó további 

iránymutatást egy későbbi szakaszban lehet 

kidolgozni. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018)0097. 

Or. en 

 

Módosítás  134 

Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben ambiciózus és átfogó 

fenntartható finanszírozási stratégiát 

határoz meg. Az említett cselekvési 

tervben meghatározott egyik célkitűzés a 

tőkeáramlások átirányítása a fenntartható 

befektetések felé a fenntartható és inkluzív 

növekedés elérése érdekében. 

Legfontosabb és legsürgősebb fellépésként 

a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének létrehozását jelöli meg. A 

cselekvési terv elismeri, hogy a 

tőkeáramlások fenntarthatóbb 

tevékenységek felé irányítását a 

„fenntarthatóság” fogalmának egységes 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetésekről. Az egyéb 

fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 

között a szociális célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységekre vonatkozó 

további iránymutatást egy későbbi 

szakaszban lehet kidolgozni. 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben ambiciózus és átfogó 

fenntartható finanszírozási stratégiát 

határoz meg. Az említett cselekvési 

tervben meghatározott egyik célkitűzés a 

tőkeáramlások átirányítása a fenntartható 

befektetések felé a fenntartható és inkluzív 

növekedés elérése érdekében. 

Legfontosabb és legsürgősebb fellépésként 

a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének és a fenntartható 

tevékenységek szén-dioxid-lábnyomának 

értékelését szolgáló mutatók létrehozását 

jelöli meg. A cselekvési terv elismeri, hogy 

a tőkeáramlások fenntarthatóbb 

tevékenységek felé irányítását a 

„fenntarthatóság” fogalmának egységes 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetésekről. Az egyéb 

fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 

között a szociális célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységekre vonatkozó 

további iránymutatást egy későbbi 

szakaszban lehet kidolgozni. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018)0097. 

Or. en 

 

Módosítás  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben ambiciózus és átfogó 

fenntartható finanszírozási stratégiát 

határoz meg. Az említett cselekvési 

tervben meghatározott egyik célkitűzés a 

tőkeáramlások átirányítása a fenntartható 

befektetések felé a fenntartható és inkluzív 

növekedés elérése érdekében. 

Legfontosabb és legsürgősebb fellépésként 

a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének létrehozását jelöli meg. A 

cselekvési terv elismeri, hogy a 

tőkeáramlások fenntarthatóbb 

tevékenységek felé irányítását a 

„fenntarthatóság” fogalmának egységes 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetésekről. Az egyéb 

fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 

között a szociális célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységekre vonatkozó 

további iránymutatást egy későbbi 

szakaszban lehet kidolgozni. 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben ambiciózus és átfogó 

fenntartható finanszírozási stratégiát 

határoz meg. Az említett cselekvési 

tervben meghatározott egyik célkitűzés a 

tőkeáramlások átirányítása a fenntartható 

befektetések felé a fenntartható és inkluzív 

növekedés elérése érdekében. 

Legfontosabb és legsürgősebb fellépésként 

a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének létrehozását jelöli meg. A 

cselekvési terv elismeri, hogy a 

tőkeáramlások fenntarthatóbb 

tevékenységek felé irányítását a 

„fenntarthatóság” fogalmának egységes 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetésekről. Az egyéb 

fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 

között a szociális és irányítási 

célkitűzésekhez hozzájáruló 

tevékenységekre vonatkozó további 

iránymutatást röviddel ezt követően, egy 

későbbi szakaszban kell kidolgozni. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018)0097. 

Or. en 

 

Módosítás  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben ambiciózus és átfogó 

fenntartható finanszírozási stratégiát 

határoz meg. Az említett cselekvési 

tervben meghatározott egyik célkitűzés a 

tőkeáramlások átirányítása a fenntartható 

befektetések felé a fenntartható és inkluzív 

növekedés elérése érdekében. 

Legfontosabb és legsürgősebb fellépésként 

a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének létrehozását jelöli meg. A 

cselekvési terv elismeri, hogy a 

tőkeáramlások fenntarthatóbb 

tevékenységek felé irányítását a 

„fenntarthatóság” fogalmának egységes 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetésekről. Az egyéb 

fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 

között a szociális célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységekre vonatkozó 

további iránymutatást egy későbbi 

szakaszban lehet kidolgozni. 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben ambiciózus és átfogó 

fenntartható finanszírozási stratégiát 

határoz meg. Az említett cselekvési 

tervben meghatározott egyik célkitűzés a 

tőkeáramlások átirányítása a fenntartható 

befektetések felé a fenntartható és inkluzív 

növekedés elérése érdekében. 

Legfontosabb és legsürgősebb fellépésként 

a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének létrehozását jelöli meg. A 

cselekvési terv elismeri, hogy a 

tőkeáramlások fenntarthatóbb 

tevékenységek felé irányítását a 

„fenntarthatóság” fogalmának egységes 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetésekről. Az egyéb 

fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 

között a szociális célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységekre vonatkozó 

további iránymutatást ezzel párhuzamosan 

kell kidolgozni. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018)0097. 

Or. en 

 

Módosítás  137 

Mireille D'Ornano 

 



 

AM\1172566HU.doc 13/188 PE632.153v01-00 

 HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben ambiciózus és átfogó 

fenntartható finanszírozási stratégiát 

határoz meg. Az említett cselekvési 

tervben meghatározott egyik célkitűzés a 

tőkeáramlások átirányítása a fenntartható 

befektetések felé a fenntartható és inkluzív 

növekedés elérése érdekében. 

Legfontosabb és legsürgősebb fellépésként 

a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének létrehozását jelöli meg. A 

cselekvési terv elismeri, hogy a 

tőkeáramlások fenntarthatóbb 

tevékenységek felé irányítását a 

„fenntarthatóság” fogalmának egységes 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetésekről. Az egyéb 

fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 

között a szociális célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységekre vonatkozó 

további iránymutatást egy későbbi 

szakaszban lehet kidolgozni. 

(6) 2018 márciusában a Bizottság 

közzétette „A fenntartható növekedés 

finanszírozása”'25 című cselekvési tervét, 

amelyben fenntartható finanszírozási 

stratégiát határoz meg. Az említett 

cselekvési tervben meghatározott egyik 

célkitűzés a tőkeáramlások átirányítása a 

fenntartható befektetések felé a 

fenntartható és inkluzív növekedés elérése 

érdekében. Legfontosabb és legsürgősebb 

fellépésként a cselekvési terv a fenntartható 

tevékenységek egységes osztályozási 

rendszerének létrehozását jelöli meg. A 

cselekvési terv elismeri, hogy a 

tőkeáramlások fenntarthatóbb 

tevékenységek felé irányítását a 

„fenntarthatóság” fogalmának egységes 

értelmezésével kell megalapozni. Első 

lépésként egyértelmű iránymutatást kell 

adni ahhoz, hogy mi minősül a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 

a befektetőket abban, hogy tájékozódni 

tudjanak a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetésekről. Az egyéb 

fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 

között a szociális célkitűzésekhez 

hozzájáruló tevékenységekre vonatkozó 

további iránymutatást egy későbbi 

szakaszban lehet kidolgozni. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018)0097. 

Or. fr 

 

Módosítás  138 

Dimitrios Papadimoulis 
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Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A fenntartható finanszírozásról 

szóló 2018. május 29-i európai parlamenti 

jelentés meghatározza a fenntarthatósági 

mutatóknak és osztályozási rendszernek, 

mint a fenntartható beruházások 

ösztönzőinek alapvető elemeit. Biztosítani 

kell a következetességet a vonatkozó 

jogszabályok között. 

Or. en 

 

Módosítás  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7b) Hangsúlyozni és biztosítani kell a 

fenntartható finanszírozás és befektetések 

környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) 

dimenziói közötti egyensúly megőrzésének 

fontosságát, környezetkímélő és a 

társadalmi integrációt elősegítő, 

fenntartható növekedést megvalósítva. 

Or. en 

 

Módosítás  140 

Fulvio Martusciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A kihívás mértéke szükségessé 

teszi, hogy a teljes pénzügyi rendszert és 

gazdaságot fokozatosan olyan helyzetbe 
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hozzuk, ahol azok képesek fenntartható 

módon működni. Ennek érdekében a 

fenntartható finanszírozási 

szükségleteknek központi szerepet kell 

kapniuk, és a fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek, illetve 

szolgáltatások tekintetében mérlegelni kell 

a fenntarthatóságra gyakorolt hatást. 

Or. en 

 

Módosítás  141 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A kihívás mértéke, amely maga 

után vonja a teljes pénzügyi rendszer és 

gazdaság olyan helyzetbe hozását, ahol 

azok képesek fenntartható módon 

működni, idővel fokozatos elmozdulást és 

átmenetet tesz szükségessé. 

Or. en 

 

Módosítás  142 

Costas Mavrides 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A kihívás mértéke szükségessé 

teszi a teljes pénzügyi rendszer abba az 

irányba történő fokozatos elmozdulását, 

hogy támogassa a gazdaságot a 

fenntartható módon való működésben. 

Or. en 
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Módosítás  143 

Miguel Viegas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A magánbefektetések fenntartható 

tevékenységek felé való irányításának 

hatékony módja az, ha környezeti 

szempontból fenntartható célkitűzéseket 

szolgáló pénzügyi termékek szerepelnek a 

kínálatban. A befektetői bizalom 

erősítését, az átláthatóság megteremtését 

és a „zöldrefestés” körüli problémák 

kezelését célozzák a pénzügyi termékek és 

vállalati kötvények fenntartható 

befektetésként történő piaci értékesítésére 

vonatkozó nemzeti követelmények, 

különösen azok, amelyek lehetővé teszik 

az érintett piaci szereplők számára 

nemzeti címke használatát. A zöldrefestés 

arra a gyakorlatra utal, amikor 

tisztességtelen versenyelőnyhöz lehet jutni 

a piacon egy olyan termék 

környezetbarátként való értékesítésével, 

amely valójában az alapvető 

környezetvédelmi előírásoknak sem tesz 

eleget. Jelenleg kevés tagállamban 

működik címkerendszer, ezek is a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek osztályozásának 

különböző taxonómiáira épülnek. A 

Párizsi Megállapodásban és uniós szinten 

is tett politikai kötelezettségvállalásra 

tekintettel valószínű, hogy a környezeti 

szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények tekintetében egyre több 

tagállam fog meghatározni 

címkerendszert vagy a piaci szereplőkre 

vonatkozó egyéb követelményeket. Ennek 

során a tagállamok a saját nemzeti 

taxonómiájukat alkalmaznák annak 

meghatározásához, hogy milyen 

(9) A közelmúltban Lengyelországban 

megtartott 24. éghajlatváltozási ENSZ-

konferencián (COP24) bejelentett 

eredmények az ezen éghajlatváltozási 

vészhelyzet megoldására eddig 

alkalmazott valamennyi piaci eszköz 

kudarcát tükrözik. Következésképpen 

szakítani kell az eddig előírt valamennyi 

környezetvédelmi politikai 

iránymutatással. Sürgősen olyan, 

következetes szabályozási megközelítést 

kell megvalósítani, amely a stratégiai 

ágazatok, így például az energiaágazat, a 

bankszektor és a közlekedési ágazat 

köztulajdonba vételének szükségességén 

alapul. Hacsak ezek a feltételek nem 

teljesülnek, a CO2-kibocsátás 

nyilvánvalóan sosem fog elegendő 

mértékben csökkeni a bolygónk 

túléléséhez elengedhetetlen 

karbonsemlegesség eléréséhez. 
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befektetéseket minősítenek 

fenntarthatónak. Ha a nemzeti 

követelmények különböző kritériumok 

alapján határozzák meg azt, hogy 

környezeti szempontból mely gazdasági 

tevékenységek minősülnek 

fenntarthatónak, akkor a különböző 

befektetési lehetőségek 

összehasonlításában tapasztalható 

nehézségek visszatartják a befektetőket a 

határokon átnyúló befektetésektől. 

Ezenkívül azoknak a gazdasági 

szereplőknek, amelyek Unió-szerte 

szeretnének befektetésekhez jutni, az 

egyes tagállamokban előírt különböző 

kritériumoknak kellene megfelelniük 

ahhoz, hogy megszerezzék a befektetéseket 

környezeti szempontból fenntarthatónak 

minősítő különböző címkéket. Az egységes 

kritériumok hiánya ezért növelni fogja a 

költségeket, és komoly féket jelent majd a 

gazdasági szereplők számára, ami 

összességében akadályozni fogja őket 

abban, hogy hozzáférjenek a fenntartható 

befektetéseket kínáló, határokon átnyúló 

tőkepiacokra. Várhatóan további 

akadályok nehezítik a fenntartható 

projektekre irányuló tőkebevonási célból a 

határokon átnyúló tőkepiacokhoz való 

hozzáférést. Ezért a belső piac működését 

akadályozó tényezők megszüntetése, 

továbbá újbóli megjelenésük megelőzése 

érdekében uniós szinten össze kell 

hangolni azokat a kritériumokat, amelyek 

alapján meghatározható, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e. Egy ilyen 

összehangolást követően a gazdasági 

szereplők könnyebben tudnak majd zöld 

tevékenységeikhez forrásokat szerezni a 

határokon túlról is, mivel egységes 

kritériumok alapján össze lehet 

hasonlítani a gazdasági tevékenységeiket 

annak érdekében, hogy környezeti 

szempontból fenntartható befektetések 

alapjául szolgáló eszközként válasszák 

őket. Ezáltal könnyebbé válik az Unión 
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belül a befektetések határokon átnyúló 

bevonása. 

Or. pt 

 

Módosítás  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A magánbefektetések fenntartható 

tevékenységek felé való irányításának 

hatékony módja az, ha környezeti 

szempontból fenntartható célkitűzéseket 

szolgáló pénzügyi termékek szerepelnek a 

kínálatban. A befektetői bizalom erősítését, 

az átláthatóság megteremtését és a 

„zöldrefestés” körüli problémák kezelését 

célozzák a pénzügyi termékek és vállalati 

kötvények fenntartható befektetésként 

történő piaci értékesítésére vonatkozó 

nemzeti követelmények, különösen azok, 

amelyek lehetővé teszik az érintett piaci 

szereplők számára nemzeti címke 

használatát. A zöldrefestés arra a 

gyakorlatra utal, amikor tisztességtelen 

versenyelőnyhöz lehet jutni a piacon egy 

olyan termék környezetbarátként való 

értékesítésével, amely valójában az 

alapvető környezetvédelmi előírásoknak 

sem tesz eleget. Jelenleg kevés tagállamban 

működik címkerendszer, ezek is a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek osztályozásának 

különböző taxonómiáira épülnek. A Párizsi 

Megállapodásban és uniós szinten is tett 

politikai kötelezettségvállalásra tekintettel 

valószínű, hogy a környezeti szempontból 

fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 

tekintetében egyre több tagállam fog 

meghatározni címkerendszert vagy a piaci 

szereplőkre vonatkozó egyéb 

(9) A magánbefektetések fenntartható 

tevékenységek felé való fokozatos 

irányításának hatékony módja az, ha 

környezeti és gazdasági szempontból 

fenntartható célkitűzéseket szolgáló 

pénzügyi termékek szerepelnek a 

kínálatban. A befektetői bizalom erősítését, 

az átláthatóság megteremtését és a 

„zöldrefestés” körüli problémák kezelését 

célozzák a pénzügyi termékek és vállalati 

kötvények fenntartható befektetésként 

történő piaci értékesítésére vonatkozó 

nemzeti követelmények, különösen azok, 

amelyek lehetővé teszik az érintett piaci 

szereplők számára nemzeti címke 

használatát. Jelenleg kevés tagállamban 

működik címkerendszer, ezek is a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek osztályozásának 

különböző taxonómiáira épülnek. Ha a 

nemzeti követelmények különböző 

kritériumok alapján határozzák meg azt, 

hogy környezeti szempontból mely 

gazdasági tevékenységek minősülnek 

fenntarthatónak, akkor a különböző 

befektetési lehetőségek 

összehasonlításában tapasztalható 

nehézségek visszatartják a befektetőket a 

határokon átnyúló befektetésektől. 

Ezenkívül azoknak a gazdasági 

szereplőknek, amelyek Unió-szerte 

szeretnének befektetésekhez jutni, az egyes 

tagállamokban előírt különböző 
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követelményeket. Ennek során a 

tagállamok a saját nemzeti 

taxonómiájukat alkalmaznák annak 

meghatározásához, hogy milyen 

befektetéseket minősítenek 

fenntarthatónak. Ha a nemzeti 

követelmények különböző kritériumok 

alapján határozzák meg azt, hogy 

környezeti szempontból mely gazdasági 

tevékenységek minősülnek 

fenntarthatónak, akkor a különböző 

befektetési lehetőségek 

összehasonlításában tapasztalható 

nehézségek visszatartják a befektetőket a 

határokon átnyúló befektetésektől. 

Ezenkívül azoknak a gazdasági 

szereplőknek, amelyek Unió-szerte 

szeretnének befektetésekhez jutni, az egyes 

tagállamokban előírt különböző 

kritériumoknak kellene megfelelniük 

ahhoz, hogy megszerezzék a befektetéseket 

környezeti szempontból fenntarthatónak 

minősítő különböző címkéket. Az egységes 

kritériumok hiánya ezért növelni fogja a 

költségeket, és komoly féket jelent majd a 

gazdasági szereplők számára, ami 

összességében akadályozni fogja őket 

abban, hogy hozzáférjenek a fenntartható 

befektetéseket kínáló, határokon átnyúló 

tőkepiacokra. Várhatóan további akadályok 

nehezítik a fenntartható projektekre 

irányuló tőkebevonási célból a határokon 

átnyúló tőkepiacokhoz való hozzáférést. 

Ezért a belső piac működését akadályozó 

tényezők megszüntetése, továbbá újbóli 

megjelenésük megelőzése érdekében uniós 

szinten össze kell hangolni azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján 

meghatározható, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e. Egy ilyen összehangolást 

követően a gazdasági szereplők 

könnyebben tudnak majd zöld 

tevékenységeikhez forrásokat szerezni a 

határokon túlról is, mivel egységes 

kritériumok alapján össze lehet hasonlítani 

a gazdasági tevékenységeiket annak 

érdekében, hogy környezeti szempontból 

kritériumoknak kellene megfelelniük 

ahhoz, hogy megszerezzék a befektetéseket 

környezeti szempontból fenntarthatónak 

minősítő különböző címkéket. Az egységes 

kritériumok hiánya ezért növelni fogja a 

költségeket, és komoly féket jelent majd a 

gazdasági szereplők számára, ami 

összességében akadályozni fogja őket 

abban, hogy hozzáférjenek a fenntartható 

befektetéseket kínáló, határokon átnyúló 

tőkepiacokra. Várhatóan további akadályok 

nehezítik a fenntartható projektekre 

irányuló tőkebevonási célból a határokon 

átnyúló tőkepiacokhoz való hozzáférést. 

Ezért a belső piac működését akadályozó 

tényezők megszüntetése, továbbá újbóli 

megjelenésük megelőzése érdekében uniós 

szinten fokozatosan össze kell hangolni 

azokat a kritériumokat, amelyek alapján 

meghatározható, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti és gazdasági 

szempontból fenntartható-e. Egy ilyen 

összehangolást követően a gazdasági 

szereplők könnyebben tudnak majd zöld 

tevékenységeikhez forrásokat szerezni a 

határokon túlról is, mivel egységes 

kritériumok alapján össze lehet hasonlítani 

a gazdasági tevékenységeiket annak 

érdekében, hogy környezeti szempontból 

fenntartható befektetések alapjául szolgáló 

eszközként válasszák őket. Ezáltal 

könnyebbé válik az Unión belül a 

befektetések határokon átnyúló bevonása. 
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fenntartható befektetések alapjául szolgáló 

eszközként válasszák őket. Ezáltal 

könnyebbé válik az Unión belül a 

befektetések határokon átnyúló bevonása. 

Or. en 

 

Módosítás  145 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A magánbefektetések fenntartható 

tevékenységek felé való irányításának 

hatékony módja az, ha környezeti 

szempontból fenntartható célkitűzéseket 

szolgáló pénzügyi termékek szerepelnek a 

kínálatban. A befektetői bizalom erősítését, 

az átláthatóság megteremtését és a 

„zöldrefestés” körüli problémák kezelését 

célozzák a pénzügyi termékek és vállalati 

kötvények fenntartható befektetésként 

történő piaci értékesítésére vonatkozó 

nemzeti követelmények, különösen azok, 

amelyek lehetővé teszik az érintett piaci 

szereplők számára nemzeti címke 

használatát. A zöldrefestés arra a 

gyakorlatra utal, amikor tisztességtelen 

versenyelőnyhöz lehet jutni a piacon egy 

olyan termék környezetbarátként való 

értékesítésével, amely valójában az 

alapvető környezetvédelmi előírásoknak 

sem tesz eleget. Jelenleg kevés 

tagállamban működik címkerendszer, ezek 

is a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek osztályozásának 

különböző taxonómiáira épülnek. A Párizsi 

Megállapodásban és uniós szinten is tett 

politikai kötelezettségvállalásra tekintettel 

valószínű, hogy a környezeti szempontból 

fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 

tekintetében egyre több tagállam fog 

(9) A magánbefektetések fenntartható 

tevékenységek felé való irányításának és 

fokozatos eltolódásának hatékony módja 

az, ha környezeti szempontból fenntartható 

célkitűzéseket szolgáló pénzügyi termékek 

és szolgáltatások szerepelnek a kínálatban. 

A befektetői bizalom erősítését, az 

átláthatóság megteremtését és a 

„zöldrefestés” körüli problémák kezelését 

célozzák a pénzügyi termékek és vállalati 

kötvények fenntartható befektetésként 

történő piaci értékesítésére vonatkozó 

nemzeti követelmények, különösen azok, 

amelyek lehetővé teszik az érintett piaci 

szereplők számára nemzeti címke 

használatát. A zöldrefestés arra a 

gyakorlatra utal, amikor tisztességtelen 

versenyelőnyhöz lehet jutni a piacon egy 

olyan termék környezetbarátként való 

értékesítésével, amely valójában az 

alapvető környezetvédelmi előírásoknak 

sem tesz eleget. Jelenleg kevés 

tagállamban működik címkerendszer, ezek 

is a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek osztályozásának 

különböző taxonómiáira épülnek. A Párizsi 

Megállapodásban és uniós szinten is tett 

politikai kötelezettségvállalásra tekintettel 

valószínű, hogy a környezeti szempontból 

fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 
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meghatározni címkerendszert vagy a piaci 

szereplőkre vonatkozó egyéb 

követelményeket. Ennek során a 

tagállamok a saját nemzeti taxonómiájukat 

alkalmaznák annak meghatározásához, 

hogy milyen befektetéseket minősítenek 

fenntarthatónak. Ha a nemzeti 

követelmények különböző kritériumok 

alapján határozzák meg azt, hogy 

környezeti szempontból mely gazdasági 

tevékenységek minősülnek 

fenntarthatónak, akkor a különböző 

befektetési lehetőségek 

összehasonlításában tapasztalható 

nehézségek visszatartják a befektetőket a 

határokon átnyúló befektetésektől. 

Ezenkívül azoknak a gazdasági 

szereplőknek, amelyek Unió-szerte 

szeretnének befektetésekhez jutni, az egyes 

tagállamokban előírt különböző 

kritériumoknak kellene megfelelniük 

ahhoz, hogy megszerezzék a befektetéseket 

környezeti szempontból fenntarthatónak 

minősítő különböző címkéket. Az egységes 

kritériumok hiánya ezért növelni fogja a 

költségeket, és komoly féket jelent majd a 

gazdasági szereplők számára, ami 

összességében akadályozni fogja őket 

abban, hogy hozzáférjenek a fenntartható 

befektetéseket kínáló, határokon átnyúló 

tőkepiacokra. Várhatóan további akadályok 

nehezítik a fenntartható projektekre 

irányuló tőkebevonási célból a határokon 

átnyúló tőkepiacokhoz való hozzáférést. 

Ezért a belső piac működését akadályozó 

tényezők megszüntetése, továbbá újbóli 

megjelenésük megelőzése érdekében uniós 

szinten össze kell hangolni azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján 

meghatározható, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e. Egy ilyen összehangolást 

követően a gazdasági szereplők 

könnyebben tudnak majd zöld 

tevékenységeikhez forrásokat szerezni a 

határokon túlról is, mivel egységes 

kritériumok alapján össze lehet hasonlítani 

a gazdasági tevékenységeiket annak 

tekintetében egyre több tagállam fog 

meghatározni címkerendszert vagy a piaci 

szereplőkre vonatkozó egyéb 

követelményeket. Ennek során a 

tagállamok a saját nemzeti taxonómiájukat 

alkalmaznák annak meghatározásához, 

hogy milyen befektetéseket minősítenek 

fenntarthatónak. Ha a nemzeti 

követelmények különböző kritériumok 

alapján határozzák meg azt, hogy 

környezeti szempontból mely gazdasági 

tevékenységek minősülnek 

fenntarthatónak, akkor a különböző 

befektetési lehetőségek 

összehasonlításában tapasztalható 

nehézségek visszatartják a befektetőket a 

határokon átnyúló befektetésektől. 

Ezenkívül azoknak a gazdasági 

szereplőknek, amelyek Unió-szerte 

szeretnének befektetésekhez jutni, az egyes 

tagállamokban előírt különböző 

kritériumoknak kellene megfelelniük 

ahhoz, hogy megszerezzék a befektetéseket 

környezeti szempontból fenntarthatónak 

minősítő különböző címkéket. Az egységes 

kritériumok hiánya ezért növelni fogja a 

költségeket, és komoly féket jelent majd a 

gazdasági szereplők számára, ami 

összességében akadályozni fogja őket 

abban, hogy hozzáférjenek a fenntartható 

befektetéseket kínáló, határokon átnyúló 

tőkepiacokra. Várhatóan további akadályok 

nehezítik a fenntartható projektekre 

irányuló tőkebevonási célból a határokon 

átnyúló tőkepiacokhoz való hozzáférést. 

Ezért a belső piac működését akadályozó 

tényezők megszüntetése, továbbá újbóli 

megjelenésük megelőzése érdekében uniós 

szinten össze kell hangolni azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján 

meghatározható, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e. Egy ilyen összehangolást 

követően a gazdasági szereplők 

könnyebben tudnak majd zöld 

tevékenységeikhez forrásokat szerezni a 

határokon túlról is, mivel egységes 

kritériumok alapján össze lehet hasonlítani 
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érdekében, hogy környezeti szempontból 

fenntartható befektetések alapjául szolgáló 

eszközként válasszák őket. Ezáltal 

könnyebbé válik az Unión belül a 

befektetések határokon átnyúló bevonása. 

a gazdasági tevékenységeiket annak 

érdekében, hogy környezeti szempontból 

fenntartható befektetések alapjául szolgáló 

eszközként válasszák őket. Ezáltal 

könnyebbé válik az Unión belül a 

befektetések határokon átnyúló bevonása. 

Or. en 

 

Módosítás  146 

Mireille D'Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A magánbefektetések fenntartható 

tevékenységek felé való irányításának 

hatékony módja az, ha környezeti 

szempontból fenntartható célkitűzéseket 

szolgáló pénzügyi termékek szerepelnek a 

kínálatban. A befektetői bizalom erősítését, 

az átláthatóság megteremtését és a 

„zöldrefestés” körüli problémák kezelését 

célozzák a pénzügyi termékek és vállalati 

kötvények fenntartható befektetésként 

történő piaci értékesítésére vonatkozó 

nemzeti követelmények, különösen azok, 

amelyek lehetővé teszik az érintett piaci 

szereplők számára nemzeti címke 

használatát. A zöldrefestés arra a 

gyakorlatra utal, amikor tisztességtelen 

versenyelőnyhöz lehet jutni a piacon egy 

olyan termék környezetbarátként való 

értékesítésével, amely valójában az 

alapvető környezetvédelmi előírásoknak 

sem tesz eleget. Jelenleg kevés 

tagállamban működik címkerendszer, ezek 

is a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek osztályozásának 

különböző taxonómiáira épülnek. A Párizsi 

Megállapodásban és uniós szinten is tett 

politikai kötelezettségvállalásra tekintettel 

valószínű, hogy a környezeti szempontból 

fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 

(9) A magánbefektetések fenntartható 

tevékenységek felé való irányításának 

hatékony módja az, ha környezeti 

szempontból fenntartható célkitűzéseket 

szolgáló pénzügyi termékek szerepelnek a 

kínálatban. A befektetői bizalom erősítését, 

az átláthatóság megteremtését és a 

„zöldrefestés” körüli problémák kezelését 

célozzák a pénzügyi termékek és vállalati 

kötvények fenntartható befektetésként 

történő piaci értékesítésére vonatkozó 

nemzeti követelmények, különösen azok, 

amelyek lehetővé teszik az érintett piaci 

szereplők számára nemzeti címke 

használatát. A zöldrefestés arra a 

gyakorlatra utal, amikor tisztességtelen 

versenyelőnyhöz lehet jutni a piacon egy 

olyan termék környezetbarátként való 

értékesítésével, amely valójában az 

alapvető környezetvédelmi előírásoknak 

sem tesz eleget. Jelenleg kevés 

tagállamban működik címkerendszer, ezek 

is a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek osztályozásának 

különböző taxonómiáira épülnek. A Párizsi 

Megállapodásban és uniós szinten is tett 

politikai kötelezettségvállalásra tekintettel 

lehetséges, hogy a környezeti szempontból 

fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 
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termékek vagy vállalati kötvények 

tekintetében egyre több tagállam fog 

meghatározni címkerendszert vagy a piaci 

szereplőkre vonatkozó egyéb 

követelményeket. Ennek során a 

tagállamok a saját nemzeti taxonómiájukat 

alkalmaznák annak meghatározásához, 

hogy milyen befektetéseket minősítenek 

fenntarthatónak. Ha a nemzeti 

követelmények különböző kritériumok 

alapján határozzák meg azt, hogy 

környezeti szempontból mely gazdasági 

tevékenységek minősülnek 

fenntarthatónak, akkor a különböző 

befektetési lehetőségek 

összehasonlításában tapasztalható 

nehézségek visszatartják a befektetőket a 

határokon átnyúló befektetésektől. 

Ezenkívül azoknak a gazdasági 

szereplőknek, amelyek Unió-szerte 

szeretnének befektetésekhez jutni, az egyes 

tagállamokban előírt különböző 

kritériumoknak kellene megfelelniük 

ahhoz, hogy megszerezzék a befektetéseket 

környezeti szempontból fenntarthatónak 

minősítő különböző címkéket. Az egységes 

kritériumok hiánya ezért növelni fogja a 

költségeket, és komoly féket jelent majd a 

gazdasági szereplők számára, ami 

összességében akadályozni fogja őket 

abban, hogy hozzáférjenek a fenntartható 

befektetéseket kínáló, határokon átnyúló 

tőkepiacokra. Várhatóan további akadályok 

nehezítik a fenntartható projektekre 

irányuló tőkebevonási célból a határokon 

átnyúló tőkepiacokhoz való hozzáférést. 

Ezért a belső piac működését akadályozó 

tényezők megszüntetése, továbbá újbóli 

megjelenésük megelőzése érdekében uniós 

szinten össze kell hangolni azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján 

meghatározható, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e. Egy ilyen összehangolást 

követően a gazdasági szereplők 

könnyebben tudnak majd zöld 

tevékenységeikhez forrásokat szerezni a 

határokon túlról is, mivel egységes 

termékek vagy vállalati kötvények 

tekintetében egyre több tagállam fog 

meghatározni címkerendszert vagy a piaci 

szereplőkre vonatkozó egyéb 

követelményeket. Ennek során a 

tagállamok a saját nemzeti taxonómiájukat 

alkalmaznák annak meghatározásához, 

hogy milyen befektetéseket minősítenek 

fenntarthatónak. Ha a nemzeti 

követelmények különböző kritériumok 

alapján határozzák meg azt, hogy 

környezeti szempontból mely gazdasági 

tevékenységek minősülnek 

fenntarthatónak, akkor a különböző 

befektetési lehetőségek 

összehasonlításában tapasztalható 

nehézségek visszatartják a befektetőket a 

határokon átnyúló befektetésektől. 

Ezenkívül azoknak a gazdasági 

szereplőknek, amelyek Unió-szerte 

szeretnének befektetésekhez jutni, az egyes 

tagállamokban előírt különböző 

kritériumoknak kellene megfelelniük 

ahhoz, hogy megszerezzék a befektetéseket 

környezeti szempontból fenntarthatónak 

minősítő különböző címkéket. Az egységes 

kritériumok hiánya ezért növelni fogja a 

költségeket, és komoly féket jelent majd a 

gazdasági szereplők számára, ami 

összességében akadályozni fogja őket 

abban, hogy hozzáférjenek a fenntartható 

befektetéseket kínáló, határokon átnyúló 

tőkepiacokra. Várhatóan további akadályok 

nehezítik a fenntartható projektekre 

irányuló tőkebevonási célból a határokon 

átnyúló tőkepiacokhoz való hozzáférést. A 

belső piac működését akadályozó tényezők 

megszüntetése, továbbá újbóli 

megjelenésük megelőzése érdekében az 

egyik lehetséges megfontolandó megoldás 

azon kritériumok összehangolása lenne, 

amelyek alapján meghatározható, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e. Egy ilyen 

összehangolást követően a gazdasági 

szereplők könnyebben tudnak majd zöld 

tevékenységeikhez forrásokat szerezni a 

határokon túlról is, mivel egységes 
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kritériumok alapján össze lehet hasonlítani 

a gazdasági tevékenységeiket annak 

érdekében, hogy környezeti szempontból 

fenntartható befektetések alapjául szolgáló 

eszközként válasszák őket. Ezáltal 

könnyebbé válik az Unión belül a 

befektetések határokon átnyúló bevonása. 

kritériumok alapján össze lehet hasonlítani 

a gazdasági tevékenységeiket annak 

érdekében, hogy környezeti szempontból 

fenntartható befektetések alapjául szolgáló 

eszközként válasszák őket. Ezáltal 

könnyebbé válik az Unión belül a 

befektetések határokon átnyúló bevonása. 

Or. fr 

 

Módosítás  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A magánbefektetések fenntartható 

tevékenységek felé való irányításának 

hatékony módja az, ha környezeti 

szempontból fenntartható célkitűzéseket 

szolgáló pénzügyi termékek szerepelnek a 

kínálatban. A befektetői bizalom erősítését, 

az átláthatóság megteremtését és a 

„zöldrefestés” körüli problémák kezelését 

célozzák a pénzügyi termékek és vállalati 

kötvények fenntartható befektetésként 

történő piaci értékesítésére vonatkozó 

nemzeti követelmények, különösen azok, 

amelyek lehetővé teszik az érintett piaci 

szereplők számára nemzeti címke 

használatát. A zöldrefestés arra a 

gyakorlatra utal, amikor tisztességtelen 

versenyelőnyhöz lehet jutni a piacon egy 

olyan termék környezetbarátként való 

értékesítésével, amely valójában az 

alapvető környezetvédelmi előírásoknak 

sem tesz eleget. Jelenleg kevés 

tagállamban működik címkerendszer, ezek 

is a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek osztályozásának 

különböző taxonómiáira épülnek. A Párizsi 

Megállapodásban és uniós szinten is tett 

politikai kötelezettségvállalásra tekintettel 

valószínű, hogy a környezeti szempontból 

(9) A magánbefektetések fenntartható 

tevékenységek felé való irányításának 

hatékony módja az, ha környezeti 

szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott és környezeti szempontból 

fenntartható célkitűzéseket szolgáló 

pénzügyi termékek szerepelnek a 

kínálatban. A befektetői bizalom erősítését, 

az átláthatóság megteremtését és a 

„zöldrefestés” körüli problémák kezelését 

célozzák a pénzügyi termékek és vállalati 

kötvények fenntartható befektetésként 

történő piaci értékesítésére vonatkozó 

nemzeti követelmények, különösen azok, 

amelyek lehetővé teszik az érintett piaci 

szereplők számára nemzeti címke 

használatát. A zöldrefestés arra a 

gyakorlatra utal, amikor tisztességtelen 

versenyelőnyhöz lehet jutni a piacon egy 

olyan termék környezetbarátként való 

értékesítésével, amely valójában az 

alapvető környezetvédelmi előírásoknak 

sem tesz eleget. Jelenleg kevés 

tagállamban működik címkerendszer, ezek 

is a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek osztályozásának 

különböző taxonómiáira épülnek. A Párizsi 

Megállapodásban és uniós szinten is tett 
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fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 

tekintetében egyre több tagállam fog 

meghatározni címkerendszert vagy a piaci 

szereplőkre vonatkozó egyéb 

követelményeket. Ennek során a 

tagállamok a saját nemzeti taxonómiájukat 

alkalmaznák annak meghatározásához, 

hogy milyen befektetéseket minősítenek 

fenntarthatónak. Ha a nemzeti 

követelmények különböző kritériumok 

alapján határozzák meg azt, hogy 

környezeti szempontból mely gazdasági 

tevékenységek minősülnek 

fenntarthatónak, akkor a különböző 

befektetési lehetőségek 

összehasonlításában tapasztalható 

nehézségek visszatartják a befektetőket a 

határokon átnyúló befektetésektől. 

Ezenkívül azoknak a gazdasági 

szereplőknek, amelyek Unió-szerte 

szeretnének befektetésekhez jutni, az egyes 

tagállamokban előírt különböző 

kritériumoknak kellene megfelelniük 

ahhoz, hogy megszerezzék a befektetéseket 

környezeti szempontból fenntarthatónak 

minősítő különböző címkéket. Az egységes 

kritériumok hiánya ezért növelni fogja a 

költségeket, és komoly féket jelent majd a 

gazdasági szereplők számára, ami 

összességében akadályozni fogja őket 

abban, hogy hozzáférjenek a fenntartható 

befektetéseket kínáló, határokon átnyúló 

tőkepiacokra. Várhatóan további akadályok 

nehezítik a fenntartható projektekre 

irányuló tőkebevonási célból a határokon 

átnyúló tőkepiacokhoz való hozzáférést. 

Ezért a belső piac működését akadályozó 

tényezők megszüntetése, továbbá újbóli 

megjelenésük megelőzése érdekében uniós 

szinten össze kell hangolni azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján 

meghatározható, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e. Egy ilyen összehangolást 

követően a gazdasági szereplők 

könnyebben tudnak majd zöld 

tevékenységeikhez forrásokat szerezni a 

politikai kötelezettségvállalásra tekintettel 

valószínű, hogy a környezeti szempontból 

fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 

tekintetében egyre több tagállam fog 

meghatározni címkerendszert vagy a piaci 

szereplőkre vonatkozó egyéb 

követelményeket. Ennek során a 

tagállamok a saját nemzeti taxonómiájukat 

alkalmaznák annak meghatározásához, 

hogy milyen befektetéseket minősítenek 

fenntarthatónak. Ha a nemzeti 

követelmények különböző kritériumok 

alapján határozzák meg azt, hogy 

környezeti szempontból mely gazdasági 

tevékenységek minősülnek 

fenntarthatónak, akkor a különböző 

befektetési lehetőségek 

összehasonlításában tapasztalható 

nehézségek visszatartják a befektetőket a 

határokon átnyúló befektetésektől. 

Ezenkívül azoknak a gazdasági 

szereplőknek, amelyek Unió-szerte 

szeretnének befektetésekhez jutni, az egyes 

tagállamokban előírt különböző 

kritériumoknak kellene megfelelniük 

ahhoz, hogy megszerezzék a befektetéseket 

környezeti szempontból fenntarthatónak 

minősítő különböző címkéket. Az egységes 

kritériumok hiánya ezért növelni fogja a 

költségeket, és komoly féket jelent majd a 

gazdasági szereplők számára, ami 

összességében akadályozni fogja őket 

abban, hogy hozzáférjenek a fenntartható 

befektetéseket kínáló, határokon átnyúló 

tőkepiacokra. Várhatóan további akadályok 

nehezítik a fenntartható projektekre 

irányuló tőkebevonási célból a határokon 

átnyúló tőkepiacokhoz való hozzáférést. 

Ezért a belső piac működését akadályozó 

tényezők megszüntetése, továbbá újbóli 

megjelenésük megelőzése érdekében uniós 

szinten össze kell hangolni azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján 

meghatározható, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e. Egy ilyen összehangolást 

követően a gazdasági szereplők 
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határokon túlról is, mivel egységes 

kritériumok alapján össze lehet hasonlítani 

a gazdasági tevékenységeiket annak 

érdekében, hogy környezeti szempontból 

fenntartható befektetések alapjául szolgáló 

eszközként válasszák őket. Ezáltal 

könnyebbé válik az Unión belül a 

befektetések határokon átnyúló bevonása. 

könnyebben tudnak majd zöld 

tevékenységeikhez forrásokat szerezni a 

határokon túlról is, mivel egységes 

kritériumok alapján össze lehet hasonlítani 

a gazdasági tevékenységeiket annak 

érdekében, hogy környezeti szempontból 

fenntartható befektetések alapjául szolgáló 

eszközként válasszák őket. Ezáltal 

könnyebbé válik az Unión belül a 

befektetések határokon átnyúló bevonása. 

Or. en 

 

Módosítás  148 

Pavel Poc 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A fenntartható beruházásokba 

történő befektetésekre vonatkozó 

taxonómiai keretnek elsősorban az ilyen 

típusú befektetések megkönnyítését kell 

szolgálnia, és nem lehet a befektetések 

más projektekből történő kényszerű 

átcsoportosításának eszköze. A 

fenntartható beruházásokba történő 

befektetésekre vonatkozó taxonómiai keret 

alapvetően nem befolyásolhatja más 

finanszírozási formák 

elérhetőségét/költségeit. Meg kell 

vizsgálni, hogy a „fenntartható” eszközök 

milyen hatással lehetnek a korábban 

megvalósított „nem fenntartható” 

eszközökre. Fontos azt is kikötni, hogy ez 

a rendelet a visszamenőleges hatály 

elkerülése érdekében csak az új 

eszközökre alkalmazandó. 

Or. en 



 

AM\1172566HU.doc 27/188 PE632.153v01-00 

 HU 

Indokolás 

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. 

 

Módosítás  149 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Ezenkívül – adott esetben – a 

pénzügyi termékek vagy vállalati 

kötvények egységes kritériumok mellett 

történő, környezeti szempontból károsként 

való címkézése további piaci 

információkat nyújtana azon gazdasági 

tevékenységek tekintetében, amelyek 

súlyosan sértik a környezetvédelmi 

célkitűzéseket, és lehetővé tenné a 

pénzügyi piac számára, hogy a 

magánbefektetéseket fokozatosan a 

konkrét címkével nem rendelkező, 

környezeti szempontból semleges 

gazdasági tevékenységek vagy a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek felé irányítsák. 

Lehetővé teszi továbbá, hogy az Unió és a 

tagállamok megszüntessék az olyan 

beruházások állami pénzügyi 

támogatását, amelyek súlyosan sértik a 

környezetvédelmi célkitűzéseket. 

Or. en 

 

Módosítás  150 
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Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Annak érdekében, hogy az Unió 

teljesítse környezetvédelmi és 

éghajlatpolitikai kötelezettségvállalásait, 

mozgósítani kell a magánbefektetéseket. E 

cél eléréséhez hosszú távú tervezésre, 

valamint a szabályozás stabilitására és 

kiszámíthatóságára van szükség a 

befektetők számára. A fenntartható 

befektetések egységes politikai keretének 

garantálása érdekében tehát fontos, hogy 

e rendelet rendelkezései a meglévő uniós 

jogszabályokra épüljenek. 

Or. en 

 

Módosítás  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Az Unió környezetvédelmi és 

éghajlatpolitikai 

kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez 

magánbefektetésekre van szükség. A 

magánbefektetések mobilizálásához 

garantálni kell a fenntartható 

befektetések egységes politikai keretét. 

Ehhez hosszú távon a szabályozás 

stabilitására és kiszámíthatóságára van 

szükség a befektetők számára. Ezért 

fontos, hogy e rendelet rendelkezései a 

meglévő uniós jogszabályokra épüljenek. 

Or. en 
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Módosítás  152 

Fulvio Martusciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezenkívül, ha a piaci szereplők 

semmilyen magyarázatot nem adnak a 

befektetőknek, hogy mivel járulnak hozzá 

a környezetvédelmi célkitűzésekhez azok a 

tevékenységek, amelyekbe befektetnek, 

vagy eltérő módon értelmezik a 

„fenntartható” gazdasági tevékenység 

fogalmát, akkor a befektetők számára 

aránytalan terhet fog jelenteni ezeknek a 

különböző pénzügyi termékeknek az 

ellenőrzése és összehasonlítása. A 

tapasztalatok szerint ez visszatartja a 

befektetőket a zöld pénzügyi termékekbe 

való befektetéstől. Emellett a befektetői 

bizalom hiánya jelentős mértékű káros 

hatást gyakorol a fenntartható befektetések 

piacára. Az is bebizonyosodott, hogy a 

nemzeti szabályok vagy a probléma 

megoldását célzó országhatárokon belüli 

piacalapú kezdeményezések a belső piac 

széttagoltságához vezetnek. Ha a pénzügyi 

piaci szereplők közzéteszik, hogy az 

általuk környezetbarátnak tartott pénzügyi 

termékek milyen módon felelnek meg a 

környezetvédelmi célkitűzéseknek, és 

ezeknél a közzétételeknél Unió-szerte 

egységes kritériumokat alkalmaznak arra 

vonatkozóan, hogy mi a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenység, ez lehetővé teszi a befektetők 

számára, hogy összehasonlítsák a 

különböző tagállamokban kínált 

környezetbarát befektetési lehetőségeket. 

A befektetők az Unió egészében nagyobb 

bizalommal fektetnek majd zöld pénzügyi 

termékekbe, ami javítja a belső piac 

működését. 

(10) Ezenkívül, ha a piaci szereplők nem 

teszik közzé, hogy mivel járulnak hozzá a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez azok a 

tevékenységek, amelyekbe befektetnek, 

vagy eltérő mérőszámokat és 

kritériumokat használnak a „fenntartható” 

gazdasági tevékenység fogalmának 

meghatározására, akkor a befektetők 

számára aránytalan terhet fog jelenteni 

ezeknek a különböző pénzügyi 

termékeknek az ellenőrzése és 

összehasonlítása. A tapasztalatok szerint ez 

visszatartja a befektetőket a fenntartható 

pénzügyi termékekbe való befektetéstől. 

Emellett a befektetői bizalom hiánya 

jelentős mértékű káros hatást gyakorol a 

fenntartható befektetések piacára. Az is 

bebizonyosodott, hogy a nemzeti szabályok 

vagy a probléma megoldását célzó 

országhatárokon belüli piacalapú 

kezdeményezések a belső piac 

széttagoltságához vezetnek. Ha a pénzügyi 

piaci szereplők közzéteszik, hogy az 

általuk környezetbarátnak tartott pénzügyi 

termékek milyen módon felelnek meg a 

környezetvédelmi célkitűzéseknek, és 

ezeknél a közzétételeknél Unió-szerte 

egységes kritériumokat alkalmaznak arra 

vonatkozóan, hogy mi a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenység, ez lehetővé teszi a befektetők 

számára, hogy összehasonlítsák a 

különböző tagállamokban kínált befektetési 

lehetőségek környezeti hatását. A 

befektetők az Unió egészében nagyobb 

bizalommal fektetnek majd zöld pénzügyi 

termékekbe, ami javítja a belső piac 

működését. 
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Or. en 

 

Módosítás  153 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezenkívül, ha a piaci szereplők 

semmilyen magyarázatot nem adnak a 

befektetőknek, hogy mivel járulnak hozzá 

a környezetvédelmi célkitűzésekhez azok a 

tevékenységek, amelyekbe befektetnek, 

vagy eltérő módon értelmezik a 

„fenntartható” gazdasági tevékenység 

fogalmát, akkor a befektetők számára 

aránytalan terhet fog jelenteni ezeknek a 

különböző pénzügyi termékeknek az 

ellenőrzése és összehasonlítása. A 

tapasztalatok szerint ez visszatartja a 

befektetőket a zöld pénzügyi termékekbe 

való befektetéstől. Emellett a befektetői 

bizalom hiánya jelentős mértékű káros 

hatást gyakorol a fenntartható befektetések 

piacára. Az is bebizonyosodott, hogy a 

nemzeti szabályok vagy a probléma 

megoldását célzó országhatárokon belüli 

piacalapú kezdeményezések a belső piac 

széttagoltságához vezetnek. Ha a pénzügyi 

piaci szereplők közzéteszik, hogy az 

általuk környezetbarátnak tartott pénzügyi 

termékek milyen módon felelnek meg a 

környezetvédelmi célkitűzéseknek, és 

ezeknél a közzétételeknél Unió-szerte 

egységes kritériumokat alkalmaznak arra 

vonatkozóan, hogy mi a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenység, ez lehetővé teszi a befektetők 

számára, hogy összehasonlítsák a 

különböző tagállamokban kínált 

környezetbarát befektetési lehetőségeket. A 

befektetők az Unió egészében nagyobb 

bizalommal fektetnek majd zöld pénzügyi 

(10) Ezenkívül, ha a piaci szereplők nem 

teszik közzé, hogy mivel járulnak hozzá a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez azok a 

tevékenységek, amelyekbe befektetnek, 

vagy eltérő mérőszámokat és 

kritériumokat használnak a „fenntartható” 

gazdasági tevékenység fogalmának 

meghatározására, akkor a befektetők 

számára aránytalan terhet fog jelenteni 

ezeknek a különböző pénzügyi 

termékeknek az ellenőrzése és 

összehasonlítása. A tapasztalatok szerint ez 

visszatartja a befektetőket a fenntartható 

pénzügyi termékekbe való befektetéstől. 

Emellett a befektetői bizalom hiánya 

jelentős mértékű káros hatást gyakorol a 

fenntartható befektetések piacára. Az is 

bebizonyosodott, hogy a nemzeti szabályok 

vagy a probléma megoldását célzó 

országhatárokon belüli piacalapú 

kezdeményezések a belső piac 

széttagoltságához vezetnek. Ha a pénzügyi 

piaci szereplők közzéteszik, hogy az 

általuk környezetbarátnak tartott pénzügyi 

termékek milyen módon felelnek meg a 

környezetvédelmi célkitűzéseknek, és 

ezeknél a közzétételeknél Unió-szerte 

egységes kritériumokat alkalmaznak arra 

vonatkozóan, hogy mi a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenység, ez lehetővé teszi a befektetők 

számára, hogy összehasonlítsák a 

különböző tagállamokban kínált 

környezetbarát befektetési lehetőségeket. A 

befektetők az Unió egészében nagyobb 

bizalommal fektetnek majd zöld pénzügyi 
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termékekbe, ami javítja a belső piac 

működését. 

termékekbe, ami javítja a belső piac 

működését. 

Or. en 

 

Módosítás  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezenkívül, ha a piaci szereplők 

semmilyen magyarázatot nem adnak a 

befektetőknek, hogy mivel járulnak hozzá 

a környezetvédelmi célkitűzésekhez azok a 

tevékenységek, amelyekbe befektetnek, 

vagy eltérő módon értelmezik a 

„fenntartható” gazdasági tevékenység 

fogalmát, akkor a befektetők számára 

aránytalan terhet fog jelenteni ezeknek a 

különböző pénzügyi termékeknek az 

ellenőrzése és összehasonlítása. A 

tapasztalatok szerint ez visszatartja a 

befektetőket a zöld pénzügyi termékekbe 

való befektetéstől. Emellett a befektetői 

bizalom hiánya jelentős mértékű káros 

hatást gyakorol a fenntartható befektetések 

piacára. Az is bebizonyosodott, hogy a 

nemzeti szabályok vagy a probléma 

megoldását célzó országhatárokon belüli 

piacalapú kezdeményezések a belső piac 

széttagoltságához vezetnek. Ha a pénzügyi 

piaci szereplők közzéteszik, hogy az 

általuk környezetbarátnak tartott pénzügyi 

termékek milyen módon felelnek meg a 

környezetvédelmi célkitűzéseknek, és 

ezeknél a közzétételeknél Unió-szerte 

egységes kritériumokat alkalmaznak arra 

vonatkozóan, hogy mi a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenység, ez lehetővé teszi a befektetők 

számára, hogy összehasonlítsák a 

különböző tagállamokban kínált 

környezetbarát befektetési lehetőségeket. A 

(10) Ezenkívül, ha a piaci szereplők 

semmilyen magyarázatot nem adnak a 

befektetőknek, hogy mivel járulnak hozzá 

a környezetvédelmi célkitűzésekhez azok a 

tevékenységek, amelyekbe befektetnek, 

vagy eltérő módon értelmezik a 

„fenntartható” gazdasági tevékenység 

fogalmát, akkor a befektetők számára 

aránytalan terhet fog jelenteni ezeknek a 

különböző pénzügyi termékeknek az 

ellenőrzése és összehasonlítása. A 

tapasztalatok szerint ez visszatartja a 

befektetőket a zöld pénzügyi termékekbe 

való befektetéstől. Emellett a befektetői 

bizalom hiánya jelentős mértékű káros 

hatást gyakorol a fenntartható befektetések 

piacára. Az is bebizonyosodott, hogy a 

nemzeti szabályok vagy a probléma 

megoldását célzó országhatárokon belüli 

piacalapú kezdeményezések a belső piac 

széttagoltságához vezetnek. Ha a pénzügyi 

piaci szereplők közzéteszik, hogy az 

általuk környezetbarátnak tartott pénzügyi 

termékek milyen módon felelnek meg a 

környezetvédelmi célkitűzéseknek, és 

ezeknél a közzétételeknél Unió-szerte 

egységes kritériumokat alkalmaznak arra 

vonatkozóan, hogy mi a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenység, ez lehetővé teszi a befektetők 

számára, hogy összehasonlítsák a 

különböző tagállamokban kínált 

környezetbarát befektetési lehetőségeket, 
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befektetők az Unió egészében nagyobb 

bizalommal fektetnek majd zöld pénzügyi 

termékekbe, ami javítja a belső piac 

működését. 

és arra ösztönzi a befektetést fogadó 

vállalatokat, hogy tegyék üzleti 

modelljeiket fenntarthatóbbá. A 

befektetők az Unió egészében nagyobb 

bizalommal fektetnek majd zöld pénzügyi 

termékekbe, ami javítja a belső piac 

működését. 

Or. en 

 

Módosítás  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezenkívül, ha a piaci szereplők 

semmilyen magyarázatot nem adnak a 

befektetőknek, hogy mivel járulnak hozzá 

a környezetvédelmi célkitűzésekhez azok a 

tevékenységek, amelyekbe befektetnek, 

vagy eltérő módon értelmezik a 

„fenntartható” gazdasági tevékenység 

fogalmát, akkor a befektetők számára 

aránytalan terhet fog jelenteni ezeknek a 

különböző pénzügyi termékeknek az 

ellenőrzése és összehasonlítása. A 

tapasztalatok szerint ez visszatartja a 

befektetőket a zöld pénzügyi termékekbe 

való befektetéstől. Emellett a befektetői 

bizalom hiánya jelentős mértékű káros 

hatást gyakorol a fenntartható befektetések 

piacára. Az is bebizonyosodott, hogy a 

nemzeti szabályok vagy a probléma 

megoldását célzó országhatárokon belüli 

piacalapú kezdeményezések a belső piac 

széttagoltságához vezetnek. Ha a pénzügyi 

piaci szereplők közzéteszik, hogy az 

általuk környezetbarátnak tartott pénzügyi 

termékek milyen módon felelnek meg a 

környezetvédelmi célkitűzéseknek, és 

ezeknél a közzétételeknél Unió-szerte 

egységes kritériumokat alkalmaznak arra 

vonatkozóan, hogy mi a környezeti 

(10) Ezenkívül, ha a piaci szereplők 

semmilyen magyarázatot nem adnak a 

befektetőknek, hogy mivel járulnak hozzá 

a környezetvédelmi célkitűzésekhez azok a 

tevékenységek, amelyekbe befektetnek, 

vagy eltérő módon értelmezik a 

„fenntartható” gazdasági tevékenység 

fogalmát, akkor a befektetők számára 

aránytalan terhet fog jelenteni ezeknek a 

különböző pénzügyi termékeknek az 

ellenőrzése és összehasonlítása. A 

tapasztalatok szerint ez visszatartja a 

befektetőket a fenntartható pénzügyi 

termékekbe való befektetéstől. Emellett a 

befektetői bizalom hiánya jelentős mértékű 

káros hatást gyakorol a fenntartható 

befektetések piacára. Az is 

bebizonyosodott, hogy a nemzeti szabályok 

vagy a probléma megoldását célzó 

országhatárokon belüli piacalapú 

kezdeményezések a belső piac 

széttagoltságához vezetnek. Ha a pénzügyi 

piaci szereplők közzéteszik, hogy az 

általuk környezetbarátnak tartott pénzügyi 

termékek milyen módon felelnek meg a 

környezetvédelmi célkitűzéseknek, és 

ezeknél a közzétételeknél Unió-szerte 

egységes kritériumokat alkalmaznak arra 
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szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenység, ez lehetővé teszi a befektetők 

számára, hogy összehasonlítsák a 

különböző tagállamokban kínált 

környezetbarát befektetési lehetőségeket. A 

befektetők az Unió egészében nagyobb 

bizalommal fektetnek majd zöld pénzügyi 

termékekbe, ami javítja a belső piac 

működését. 

vonatkozóan, hogy mi a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenység, ez lehetővé teszi a befektetők 

számára, hogy összehasonlítsák a 

különböző tagállamokban kínált 

környezetbarát befektetési lehetőségeket. A 

befektetők az Unió egészében nagyobb 

bizalommal fektetnek majd fenntartható 

pénzügyi termékekbe, ami javítja a belső 

piac működését. 

Or. en 

 

Módosítás  156 

Mireille D'Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezenkívül, ha a piaci szereplők 

semmilyen magyarázatot nem adnak a 

befektetőknek, hogy mivel járulnak hozzá 

a környezetvédelmi célkitűzésekhez azok a 

tevékenységek, amelyekbe befektetnek, 

vagy eltérő módon értelmezik a 

„fenntartható” gazdasági tevékenység 

fogalmát, akkor a befektetők számára 

aránytalan terhet fog jelenteni ezeknek a 

különböző pénzügyi termékeknek az 

ellenőrzése és összehasonlítása. A 

tapasztalatok szerint ez visszatartja a 

befektetőket a zöld pénzügyi termékekbe 

való befektetéstől. Emellett a befektetői 

bizalom hiánya jelentős mértékű káros 

hatást gyakorol a fenntartható befektetések 

piacára. Az is bebizonyosodott, hogy a 

nemzeti szabályok vagy a probléma 

megoldását célzó országhatárokon belüli 

piacalapú kezdeményezések a belső piac 

széttagoltságához vezetnek. Ha a pénzügyi 

piaci szereplők közzéteszik, hogy az 

általuk környezetbarátnak tartott pénzügyi 

termékek milyen módon felelnek meg a 

környezetvédelmi célkitűzéseknek, és 

(A magyar változatot nem érinti.) 
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ezeknél a közzétételeknél Unió-szerte 

egységes kritériumokat alkalmaznak arra 

vonatkozóan, hogy mi a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenység, ez lehetővé teszi a befektetők 

számára, hogy összehasonlítsák a 

különböző tagállamokban kínált 

környezetbarát befektetési lehetőségeket. A 

befektetők az Unió egészében nagyobb 

bizalommal fektetnek majd zöld pénzügyi 

termékekbe, ami javítja a belső piac 

működését. 

Or. fr 

 

Módosítás  157 

Fulvio Martusciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A mutatókat harmonizálni kell a 

meglévő kötelezettségvállalások, többek 

között például a Bizottság, az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség és az OECD 

munkája alapján, és a szén-dioxid-, illetve 

más kibocsátásoknak a biológiai 

sokféleségre, hulladéktermelésre, az 

energia és megújuló energia 

felhasználására, a nyersanyagokra, vízre, 

valamint a közvetlen és közvetett 

földhasználatra gyakorolt környezeti 

hatásait kell kifejezniük a körforgásos 

gazdaság nyomonkövetési 

keretrendszeréről szóló (COM(2018)0029) 

és a körforgásos gazdaságra vonatkozó 

uniós cselekvési tervről szóló 

(COM(2015)0614) bizottsági 

közleményben, valamint „Az erőforrás-

hatékonyság: elmozdulás a körkörös 

gazdaság felé” című, 2015. július 9-i 

európai parlamenti állásfoglalásban 

(2014/2208(INI)) meghatározottak szerint. 

Ezenkívül a mutatókat az Európai 
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Bizottság „A körforgásos gazdaság 

finanszírozásának támogatása” nevű 

szakértői csoportjának ajánlásait is 

figyelembe véve kell kialakítani. A 

Bizottságnak értékelnie kell, hogyan 

integrálható e szakértői csoport munkája 

a technikai szakértői csoportba (TEG). A 

mutatóknak figyelembe kell venniük a 

nemzetközileg elismert fenntarthatósági 

normákat. 

Or. en 

 

Módosítás  158 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A mutatókat harmonizálni kell a 

meglévő kötelezettségvállalások, többek 

között például a Bizottság, az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség és az OECD 

munkája alapján, és a szén-dioxid-, illetve 

más kibocsátásoknak a biológiai 

sokféleségre, hulladéktermelésre, az 

energiafelhasználásra, a nyersanyagokra, 

vízre, valamint a közvetlen és közvetett 

földhasználatra gyakorolt környezeti 

hatásait kell kifejezniük a körforgásos 

gazdaság nyomonkövetési 

keretrendszeréről szóló (COM(2018)0029) 

és a körforgásos gazdaságra vonatkozó 

uniós cselekvési tervről szóló 

(COM(2015)0614) bizottsági 

közleményben, valamint „Az erőforrás-

hatékonyság: elmozdulás a körkörös 

gazdaság felé” című európai parlamenti 

állásfoglalásban (2014/2208(INI)) 

meghatározottak szerint. Ezenkívül a 

mutatókat az Európai Bizottság „A 

körforgásos gazdaság finanszírozásának 

támogatása” nevű szakértői csoportjának 

ajánlásait is figyelembe véve kell 
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kialakítani. A Bizottságnak értékelnie 

kell, hogyan integrálható e szakértői 

csoport munkája a technikai szakértői 

csoportba (TEG). A mutatóknak 

figyelembe kell venniük a nemzetközileg 

elismert fenntarthatósági normákat. 

Or. en 

 

Módosítás  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Tényleges környezeti és 

fenntarthatósági hatás elérése, a pénzügyi 

piaci szereplők szükségtelen 

adminisztratív terheinek csökkentése, 

valamint a fenntartható gazdasági 

tevékenységeket finanszírozó európai 

pénzügyi piacok növekedésének 

elősegítése érdekében a taxonómiának 

harmonizált, összehasonlítható és 

egységes kritériumokon kell alapulnia. 

Kerülni kell a szabályozások vagy az 

előzetes jogalkotási intézkedések közötti 

átfedéseket, amelyek nem lennének 

összhangban a minőségi jogalkotás és az 

arányosság elvével, az egységes 

terminológia és az egyértelmű 

szabályozási keret létrehozásának 

céljával, vagy a hatóságokra és a pénzügyi 

intézményekre háruló felesleges terheket 

eredményeznének. 

Or. en 

 

Módosítás  160 

Mireille D'Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A belső piac működését jelenleg 

akadályozó tényezők megszüntetése és 

újbóli megjelenésük megelőzése érdekében 

a tagállamoknak a környezeti szempontból 

fenntartható befektetés egységes fogalmát 

kell használniuk, amikor a környezeti 

szempontból fenntarthatóként forgalmazott 

pénzügyi termékek vagy vállalati 

kötvények megjelölése céljából nemzeti 

szinten meghatározzák a piaci szereplőkre 

vonatkozó követelményeket. Hasonló 

okokból, ha egy alapkezelő vagy egy 

intézményi befektető azt állítja magáról, 

hogy környezetvédelmi célkitűzéseket 

szolgál, az erre vonatkozó magyarázat 

közzétételekor neki is a környezeti 

szempontból fenntartható befektetésnek 

ugyanazt a fogalmát kell használnia. 

(11) A belső piac működését jelenleg 

akadályozó tényezők megszüntetése és 

újbóli megjelenésük megelőzése érdekében 

a tagállamok felkérhetők arra, hogy a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetés egységes fogalmát használják, 

amikor a környezeti szempontból 

fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 

megjelölése céljából nemzeti szinten 

meghatározzák a piaci szereplőkre 

vonatkozó követelményeket. Hasonló 

okokból, ha egy alapkezelő vagy egy 

intézményi befektető azt állítja magáról, 

hogy környezetvédelmi célkitűzéseket 

szolgál, az erre vonatkozó magyarázat 

közzétételekor neki is a környezeti 

szempontból fenntartható befektetésnek 

ugyanazt a fogalmát kell használnia. 

Or. fr 

 

Módosítás  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

kritériumainak megállapítása arra 

ösztönözheti a cégeket, hogy önkéntes 

alapon tájékoztatást tegyenek közzé a 

weboldalukon az általuk folytatott, 
környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekről. Ez a 
tájékoztatás nemcsak abban segíti a 

pénzügyi piacokon érintett szereplőket, 

hogy könnyebben megállapíthassák, mely 

cégek folytatnak környezeti szempontból 

(12) A tevékenységek környezeti és 

társadalmi hatására vonatkozó 
tájékoztatás segíti a pénzügyi piacokon 

érintett szereplőket, hogy könnyebben 

megállapíthassák a cégek által végzett 

gazdasági tevékenységek 

fenntarthatóságának mértékét, és 
megkönnyíti a cégek számára, hogy 

forrásokat szerezzenek saját fenntartható 

tevékenységeikhez. 
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fenntartható gazdasági tevékenységeket, 

hanem azt is megkönnyíti e cégek 

számára, hogy forrásokat szerezzenek saját 

zöld tevékenységeikhez. 

Or. en 

 

Módosítás  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

kritériumainak megállapítása arra 

ösztönözheti a cégeket, hogy önkéntes 

alapon tájékoztatást tegyenek közzé a 

weboldalukon az általuk folytatott, 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekről. Ez a 

tájékoztatás nemcsak abban segíti a 

pénzügyi piacokon érintett szereplőket, 

hogy könnyebben megállapíthassák, mely 

cégek folytatnak környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket, 

hanem azt is megkönnyíti e cégek számára, 

hogy forrásokat szerezzenek saját zöld 

tevékenységeikhez. 

(12) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

kritériumainak megállapítása arra 

ösztönözheti a cégeket, hogy önkéntes 

alapon tájékoztatást tegyenek közzé a 

weboldalukon az általuk folytatott, 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekről. Ez a 

tájékoztatás nemcsak abban segíti a 

pénzügyi piacokon érintett szereplőket, 

hogy könnyebben megállapíthassák, mely 

cégek folytatnak környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket, 

hanem azt is megkönnyíti e cégek számára, 

hogy forrásokat szerezzenek saját 

fenntartható tevékenységeikhez. 

Or. en 

 

Módosítás  163 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

(12) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 
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kritériumainak megállapítása arra 

ösztönözheti a cégeket, hogy önkéntes 

alapon tájékoztatást tegyenek közzé a 

weboldalukon az általuk folytatott, 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekről. Ez a 

tájékoztatás nemcsak abban segíti a 

pénzügyi piacokon érintett szereplőket, 

hogy könnyebben megállapíthassák, mely 

cégek folytatnak környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket, 

hanem azt is megkönnyíti e cégek számára, 

hogy forrásokat szerezzenek saját zöld 

tevékenységeikhez. 

kritériumainak megállapítása arra 

ösztönözheti a cégeket, hogy önkéntes 

alapon tájékoztatást tegyenek közzé a 

weboldalukon az általuk folytatott, 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekről. Ez a 

tájékoztatás nemcsak abban segíti a 

pénzügyi piacokon érintett szereplőket, 

hogy könnyebben megállapíthassák, mely 

cégek folytatnak környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket, 

hanem azt is megkönnyíti e cégek számára, 

hogy forrásokat szerezzenek saját 

fenntartható tevékenységeikhez. 

Or. en 

 

Módosítás  164 

Fulvio Martusciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

uniós osztályozási rendszerének ezért 

támogatnia kell a jövőbeli uniós 

szakpolitikák kidolgozását, beleértve a 

környezeti szempontból fenntartható 

pénzügyi termékekre vonatkozó, uniós 

szintű előírásokat, és esetleg olyan címkék 

létrehozását, amelyek az Unió egész 

területén hivatalosan tanúsítják az említett 

előírásoknak való megfelelést. Az említett 

befektetések lehetővé tételét célzó jövőbeli 

uniós jogszabályok kiindulópontjaként a 

környezeti szempontból fenntartható 
gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

egységes kritériumokon alapuló egységes 

jogi követelményekre van szükség annak 

meghatározásához, hogy mi minősül 
környezeti szempontból fenntartható 

befektetésnek. 

(13) A gazdasági tevékenységek 

környezeti hatását meghatározó uniós 

mutatóknak ezért támogatniuk kell a 

jövőbeli uniós szakpolitikák kidolgozását, 

beleértve a környezeti szempontból 

fenntartható pénzügyi termékekre 

vonatkozó, uniós szintű előírásokat, és 

esetleg olyan címkék létrehozását, amelyek 

az Unió egész területén hivatalosan 

tanúsítják az említett előírásoknak való 

megfelelést. A negatív környezeti 

hatásokkal járó befektetésekről a pozitív 

környezeti hatásokkal járó befektetésekre 

való átállás előmozdítását célzó jövőbeli 

uniós jogszabályok kiindulópontjaként a 

gazdasági tevékenységek környezeti 

szempontú fenntarthatóságának 

meghatározására vonatkozó egységes 

kritériumokon és a befektetések környezeti 

hatását értékelő egységes mutatókon 
alapuló egységes jogi követelményekre van 
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szükség a befektetések környezeti 

fenntarthatóságának értékeléséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  165 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

uniós osztályozási rendszerének ezért 

támogatnia kell a jövőbeli uniós 

szakpolitikák kidolgozását, beleértve a 

környezeti szempontból fenntartható 

pénzügyi termékekre vonatkozó, uniós 

szintű előírásokat, és esetleg olyan címkék 

létrehozását, amelyek az Unió egész 

területén hivatalosan tanúsítják az említett 

előírásoknak való megfelelést. Az említett 

befektetések lehetővé tételét célzó jövőbeli 

uniós jogszabályok kiindulópontjaként a 
környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

egységes kritériumokon alapuló egységes 

jogi követelményekre van szükség annak 

meghatározásához, hogy mi minősül 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésnek. 

(13) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

uniós osztályozási rendszerének ezért 

támogatnia kell a környezeti szempontból 

fenntartható pénzügyi termékekre 

vonatkozó, uniós szintű előírások 

kidolgozását, és esetleg olyan címkék 

létrehozását, amelyek az Unió egész 

területén hivatalosan tanúsítják az említett 

előírásoknak való megfelelést. Az említett, 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

előírások azonban nem képezhetik 

prudenciális követelmények, így például a 

szavatolótőkére vonatkozó követelmények 

vagy tőkekövetelmények alapját. 

Or. en 

Indokolás 

Egyértelművé kell tenni, hogy a fenntarthatósági szempontok nem játszhatnak szerepet 

prudenciális követelmények, így például a szavatolótőkére vonatkozó követelmények vagy 

tőkekövetelmények meghatározásában. A prudenciális követelmények kizárólag 

kockázatalapúak lehetnek. 

 

Módosítás  166 
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Jakob von Weizsäcker 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

uniós osztályozási rendszerének ezért 

támogatnia kell a jövőbeli uniós 

szakpolitikák kidolgozását, beleértve a 

környezeti szempontból fenntartható 

pénzügyi termékekre vonatkozó, uniós 

szintű előírásokat, és esetleg olyan címkék 

létrehozását, amelyek az Unió egész 

területén hivatalosan tanúsítják az említett 

előírásoknak való megfelelést. Az említett 

befektetések lehetővé tételét célzó jövőbeli 

uniós jogszabályok kiindulópontjaként a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

egységes kritériumokon alapuló egységes 

jogi követelményekre van szükség annak 

meghatározásához, hogy mi minősül 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésnek. 

(13) A fenntartható finanszírozással 

foglalkozó platformnak és e rendelet 

Bizottság általi rendszeres 

felülvizsgálatainak ki kell térniük arra, 

hogy indokolt-e áttérni a gazdasági 

tevékenységek környezeti szempontból 

fenntarthatóként való besorolására 

vonatkozó egységes kritériumokról a 

környezeti szempontból fenntartható 

tevékenységek és befektetések uniós 

osztályozására, különös tekintettel a 

nemzeti kormányoknak azért nyújtott 

ösztönzőkre, hogy több befektetés vonzása 

érdekében nagyvonalúbban minősítsék a 

gazdasági tevékenységeket környezeti 

szempontból fenntarthatónak. A 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek uniós 

osztályozási rendszerének továbbá 

támogatnia kell a jövőbeli uniós 

szakpolitikák kidolgozását, beleértve a 

környezeti szempontból fenntartható 

pénzügyi termékekre vonatkozó, uniós 

szintű előírásokat, és esetleg olyan címkék 

létrehozását, amelyek az Unió egész 

területén hivatalosan tanúsítják az említett 

előírásoknak való megfelelést. Az említett 

befektetések lehetővé tételét célzó jövőbeli 

uniós jogszabályok kiindulópontjaként a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

egységes kritériumokon alapuló egységes 

jogi követelményekre van szükség annak 

meghatározásához, hogy mi minősül 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésnek, beleértve egy barna 

büntetőtényező bevezetését a pénzügyi 

intézmények prudenciális keretébe annak 

érdekében, hogy megfelelő figyelmet 

fordítsanak a szén-dioxid-intenzív 

eszközökhöz kapcsolódó, 
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éghajlatváltozással összefüggő 

kockázatokra. 

Or. en 

 

Módosítás  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

uniós osztályozási rendszerének ezért 

támogatnia kell a jövőbeli uniós 

szakpolitikák kidolgozását, beleértve a 

környezeti szempontból fenntartható 

pénzügyi termékekre vonatkozó, uniós 

szintű előírásokat, és esetleg olyan címkék 

létrehozását, amelyek az Unió egész 

területén hivatalosan tanúsítják az említett 

előírásoknak való megfelelést. Az említett 

befektetések lehetővé tételét célzó jövőbeli 

uniós jogszabályok kiindulópontjaként a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

egységes kritériumokon alapuló egységes 

jogi követelményekre van szükség annak 

meghatározásához, hogy mi minősül 
környezeti szempontból fenntartható 

befektetésnek. 

(13) A környezeti és gazdasági 

szempontból fenntartható tevékenységek 

uniós osztályozási rendszerének ezért 

fokozatosan támogatnia kell a jövőbeli 

uniós szakpolitikák kidolgozását, beleértve 

a környezeti szempontból fenntartható 

pénzügyi termékekre vonatkozó, uniós 

szintű előírásokat, és esetleg olyan címkék 

létrehozását, amelyek az Unió egész 

területén hivatalosan tanúsítják az említett 

előírásoknak való megfelelést. Az említett 

befektetések lehetővé tételét célzó jövőbeli 

uniós jogszabályok kiindulópontjaként 

bizonyos számú fenntartható tevékenységre 

vonatkozó egységes kritériumokon alapuló 

egységes jogi követelményekre van 

szükség a fenntartható befektetések 

meghatározásához. 

Or. en 

 

Módosítás  168 

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

Caroline Nagtegaal 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

uniós osztályozási rendszerének ezért 

támogatnia kell a jövőbeli uniós 

szakpolitikák kidolgozását, beleértve a 

környezeti szempontból fenntartható 

pénzügyi termékekre vonatkozó, uniós 

szintű előírásokat, és esetleg olyan címkék 

létrehozását, amelyek az Unió egész 

területén hivatalosan tanúsítják az említett 

előírásoknak való megfelelést. Az említett 

befektetések lehetővé tételét célzó jövőbeli 

uniós jogszabályok kiindulópontjaként a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

egységes kritériumokon alapuló egységes 

jogi követelményekre van szükség annak 

meghatározásához, hogy mi minősül 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésnek. 

(13) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

uniós osztályozási rendszerének ezért 

támogatnia kell a jövőbeli uniós 

szakpolitikák és stratégiák kidolgozását, 

beleértve a környezeti szempontból 

fenntartható pénzügyi termékekre 

vonatkozó, uniós szintű előírásokat, és 

esetleg olyan címkék létrehozását, amelyek 

az Unió egész területén hivatalosan 

tanúsítják az említett előírásoknak való 

megfelelést. Az említett befektetések 

lehetővé tételét célzó jövőbeli uniós 

jogszabályok kiindulópontjaként a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

egységes kritériumokon alapuló egységes 

jogi követelményekre van szükség annak 

meghatározásához, hogy mi minősül 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésnek. 

Or. en 

 

Módosítás  169 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

uniós osztályozási rendszerének ezért 

támogatnia kell a jövőbeli uniós 

szakpolitikák kidolgozását, beleértve a 

környezeti szempontból fenntartható 

pénzügyi termékekre vonatkozó, uniós 

szintű előírásokat, és esetleg olyan címkék 

létrehozását, amelyek az Unió egész 

területén hivatalosan tanúsítják az említett 

előírásoknak való megfelelést. Az említett 

befektetések lehetővé tételét célzó jövőbeli 

(13) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

uniós osztályozási rendszerének ezért 

támogatnia kell a jövőbeli uniós 

szakpolitikák és stratégiák kidolgozását, 

beleértve a környezeti szempontból 

fenntartható pénzügyi termékekre 

vonatkozó, uniós szintű előírásokat, és 

esetleg olyan címkék létrehozását, amelyek 

az Unió egész területén hivatalosan 

tanúsítják az említett előírásoknak való 

megfelelést. Az említett befektetések 
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uniós jogszabályok kiindulópontjaként a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

egységes kritériumokon alapuló egységes 

jogi követelményekre van szükség annak 

meghatározásához, hogy mi minősül 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésnek. 

lehetővé tételét célzó jövőbeli uniós 

jogszabályok kiindulópontjaként a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

egységes kritériumokon alapuló egységes 

jogi követelményekre van szükség annak 

meghatározásához, hogy mi minősül 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésnek. 

Or. en 

 

Módosítás  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A hatékony és eredményes 

jogalkotás biztosítása érdekében, anélkül, 

hogy az potenciális átfedéseket, 

bürokratikus terheket vagy további 

költségeket eredményezne a reálgazdaság 

számára, a szakmai átvilágítási 

kritériumok alkalmazási körét és 

használatát, valamint a más 

kezdeményezésekkel való kapcsolatot 

egyértelműen meg kell határozni a 

taxonómia és a vonatkozó kritériumok 

hatálybalépése előtt. 

Or. en 

 

Módosítás  171 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (13a) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó harmonizált kritériumok 

meghatározása nem veszélyeztetheti a 

tagállamok és az Unió közötti 

hatáskörmegosztást a különböző 

szakpolitikai területeken. 

Or. en 

 

Módosítás  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó harmonizált kritériumok 

meghatározása nem veszélyeztetheti a 

tagállamok és az Unió közötti 

hatáskörmegosztást. 

Or. en 

 

Módosítás  173 

Stefan Gehrold 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A fenntartható fejlesztési célok 

unióbeli elérésével összefüggésben, az 

olyan szakpolitikai döntések, mint az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

létrehozása, hatékonynak bizonyultak az 

állami kiadások mellett a 

magánbefektetések fenntartható 

befektetések felé történő irányításához. Az 

(EU) 2015/1017 európai parlamenti és 

(14) A fenntartható fejlesztési célok 

unióbeli elérésével összefüggésben, az 

olyan szakpolitikai döntések, mint az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

létrehozása, hatékonynak bizonyultak az 

állami kiadások mellett a 

magánbefektetések fenntartható 

befektetések felé történő irányításához. Az 

(EU) 2015/1017 európai parlamenti és 
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tanácsi rendelet27 azt tűzte ki célul, hogy az 

éghajlattal kapcsolatos beruházások aránya 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

keretében végrehajtott infrastrukturális és 

innovációs projektek esetében 40 % 

legyen. A gazdasági tevékenységek 

fenntarthatóságának egységes kritériumai 

erősíthetik az Unió hasonló, az 

éghajlatváltozással kapcsolatos vagy egyéb 

környezetvédelmi célkitűzéseket szolgáló 

beruházásokat támogató jövőbeli 

kezdeményezéseit. 

tanácsi rendelet27 azt tűzte ki célul, hogy az 

éghajlattal kapcsolatos beruházások aránya 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

keretében végrehajtott, az ember által az 

éghajlatváltozásra gyakorolt hatás 

csökkentését célzó infrastrukturális és 

innovációs projektek esetében 40 % 

legyen. A gazdasági tevékenységek 

fenntarthatóságának egységes kritériumai 

erősíthetik az Unió hasonló, az 

éghajlatváltozással kapcsolatos vagy egyéb 

környezetvédelmi célkitűzéseket szolgáló 

beruházásokat támogató jövőbeli 

kezdeményezéseit. 

_________________ _________________ 

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/2396 rendelete (2017. december 13.) 

az 1316/2013/EU és az (EU) 2015/1017 

rendeletnek az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap időbeli hatályának 

meghosszabbítása, továbbá az említett 

alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot érintő technikai javítások 

bevezetése tekintetében történő 

módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 34. 

o.). 

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/2396 rendelete (2017. december 13.) 

az 1316/2013/EU és az (EU) 2015/1017 

rendeletnek az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap időbeli hatályának 

meghosszabbítása, továbbá az említett 

alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot érintő technikai javítások 

bevezetése tekintetében történő 

módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 34. 

o.). 

Or. de 

 

Módosítás  174 

Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A fenntartható fejlesztési célok 

unióbeli elérésével összefüggésben, az 

olyan szakpolitikai döntések, mint az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

létrehozása, hatékonynak bizonyultak az 

állami kiadások mellett a 

magánbefektetések fenntartható 

befektetések felé történő irányításához. Az 

(14) A fenntartható fejlesztési célok 

unióbeli elérésével összefüggésben, az 

olyan szakpolitikai döntések, mint az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

létrehozása, hatékonynak bizonyultak az 

állami kiadások mellett a 

magánbefektetések fenntartható 

befektetésekben történő mobilizálásához. 
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(EU) 2015/1017 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet27 azt tűzte ki célul, hogy az 

éghajlattal kapcsolatos beruházások aránya 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

keretében végrehajtott infrastrukturális és 

innovációs projektek esetében 40 % 

legyen. A gazdasági tevékenységek 

fenntarthatóságának egységes kritériumai 

erősíthetik az Unió hasonló, az 

éghajlatváltozással kapcsolatos vagy egyéb 

környezetvédelmi célkitűzéseket szolgáló 

beruházásokat támogató jövőbeli 

kezdeményezéseit. 

Az (EU) 2015/1017 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet27 azt tűzte ki célul, hogy az 

éghajlattal kapcsolatos horizontális 

beruházások aránya az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap keretében végrehajtott 

infrastrukturális és innovációs projektek 

esetében 40 % legyen. A gazdasági 

tevékenységek fenntarthatóságának 

egységes kritériumai erősíthetik az Unió 

hasonló, az éghajlatváltozással kapcsolatos 

vagy egyéb környezetvédelmi 

célkitűzéseket szolgáló beruházásokat 

mobilizáló jövőbeli kezdeményezéseit. 

_________________ _________________ 

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/2396 rendelete (2017. december 13.) 

az 1316/2013/EU és az (EU) 2015/1017 

rendeletnek az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap időbeli hatályának 

meghosszabbítása, továbbá az említett 

alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot érintő technikai javítások 

bevezetése tekintetében történő 

módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 34. 

o.). 

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/2396 rendelete (2017. december 13.) 

az 1316/2013/EU és az (EU) 2015/1017 

rendeletnek az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap időbeli hatályának 

meghosszabbítása, továbbá az említett 

alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot érintő technikai javítások 

bevezetése tekintetében történő 

módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 34. 

o.). 

Or. en 

 

Módosítás  175 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Annak elkerülése érdekében, hogy 

a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenység fogalmának eltérő 

értelmezése a piac széttagoltságát vagy a 

fogyasztói érdekek megsértését 

eredményezze, a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó egységes kritériumokra kell 

épülniük azoknak a nemzeti 

(15) Annak elkerülése érdekében, hogy 

a gazdasági tevékenységek környezeti 

szempontú fenntarthatóságát illető eltérő 

értelmezések a piac széttagoltságát vagy a 

fogyasztói érdekek megsértését 

eredményezzék, a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó egységes kritériumokra kell 

épülniük azoknak a nemzeti 
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követelményeknek, amelyeket a piaci 

szereplőknek teljesíteniük kell, ha 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

szeretnék forgalmazni pénzügyi termékeket 

vagy vállalati kötvényeket. E piaci 

szereplők közé tartoznak azok a pénzügyi 

piaci szereplők, amelyek „zöld” pénzügyi 

termékeket kínálnak, illetve azok a nem 

pénzügyi társaságok, amelyek „zöld” 

vállalati kötvényeket bocsátanak ki. 

követelményeknek, amelyeket a piaci 

szereplőknek teljesíteniük kell, ha – az e 

rendeletben meghatározottak szerint – 
környezeti szempontból fenntarthatóként 

szeretnék forgalmazni pénzügyi termékeket 

vagy vállalati kötvényeket. E piaci 

szereplők közé tartoznak azok a pénzügyi 

piaci szereplők, amelyek 

fenntarthatópénzügyi termékeket vagy 

szolgáltatásokat kínálnak, illetve azok a 

nem pénzügyi társaságok, amelyek 

fenntartható vállalati kötvényeket 

bocsátanak ki. 

Or. en 

 

Módosítás  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Annak elkerülése érdekében, hogy 

a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenység fogalmának eltérő 

értelmezése a piac széttagoltságát vagy a 

fogyasztói érdekek megsértését 

eredményezze, a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó egységes kritériumokra kell 

épülniük azoknak a nemzeti 

követelményeknek, amelyeket a piaci 

szereplőknek teljesíteniük kell, ha 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

szeretnék forgalmazni pénzügyi termékeket 

vagy vállalati kötvényeket. E piaci 

szereplők közé tartoznak azok a pénzügyi 

piaci szereplők, amelyek „zöld” pénzügyi 

termékeket kínálnak, illetve azok a nem 

pénzügyi társaságok, amelyek „zöld” 

vállalati kötvényeket bocsátanak ki. 

(15) Annak elkerülése érdekében, hogy 

a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenység fogalmának eltérő 

értelmezése a piac széttagoltságát vagy a 

fogyasztói érdekek megsértését 

eredményezze, a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó egységes kritériumokra kell 

épülniük azoknak a nemzeti 

követelményeknek, amelyeket a piaci 

szereplőknek teljesíteniük kell, ha 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

szeretnék forgalmazni pénzügyi termékeket 

vagy vállalati kötvényeket. E piaci 

szereplők közé tartoznak azok a pénzügyi 

piaci szereplők, amelyek fenntartható 

pénzügyi termékeket kínálnak, illetve azok 

a nem pénzügyi társaságok, amelyek 

fenntartható vállalati kötvényeket 

bocsátanak ki. 

Or. en 
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Módosítás  177 

Mireille D'Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Annak elkerülése érdekében, hogy 

a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenység fogalmának eltérő 

értelmezése a piac széttagoltságát vagy a 

fogyasztói érdekek megsértését 

eredményezze, a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó egységes kritériumokra kell 

épülniük azoknak a nemzeti 

követelményeknek, amelyeket a piaci 

szereplőknek teljesíteniük kell, ha 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

szeretnék forgalmazni pénzügyi termékeket 

vagy vállalati kötvényeket. E piaci 

szereplők közé tartoznak azok a pénzügyi 

piaci szereplők, amelyek „zöld” pénzügyi 

termékeket kínálnak, illetve azok a nem 

pénzügyi társaságok, amelyek „zöld” 

vállalati kötvényeket bocsátanak ki. 

(15) Annak elkerülése érdekében, hogy 

a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenység fogalmának eltérő 

értelmezése a piac széttagoltságát vagy a 

fogyasztói érdekek megsértését 

eredményezze, a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó egységes kritériumokra 

épülhetnek azok a nemzeti követelmények, 

amelyeket a piaci szereplőknek 

teljesíteniük kell, ha környezeti 

szempontból fenntarthatóként szeretnék 

forgalmazni pénzügyi termékeket vagy 

vállalati kötvényeket. E piaci szereplők 

közé tartoznak azok a pénzügyi piaci 

szereplők, amelyek „zöld” pénzügyi 

termékeket kínálnak, illetve azok a nem 

pénzügyi társaságok, amelyek „zöld” 

vállalati kötvényeket bocsátanak ki. 

Or. fr 

 

Módosítás  178 

Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Az arányosság elvével 

összhangban e rendelet követelményeit 

nem kell alkalmazni a(z) [beillesztendő az 

575/2013/EU rendelet vonatkozó cikkére 

való hivatkozás] szerint meghatározott kis 

és nem összetett intézményekre. 
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Or. en 

 

Módosítás  179 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A fogyasztói érdekek 

megsértésének megelőzése érdekében a 

pénzügyi termékeiket környezeti 

szempontból fenntarthatóként kínáló 

alapkezelőknek és intézményi 

befektetőknek közzé kell tenniük, hogy a 

befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták 

a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumokat. A közzétett információknak 

lehetővé kell tenniük a befektetők számára 

annak megértését, hogy az összes 

gazdasági tevékenységen belül 

százalékosan mekkora a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységeket finanszírozó befektetés 

aránya, ezáltal pedig, hogy mekkora a 

befektetés környezeti szempontú 

fenntarthatóságának mértéke. A 

Bizottságnak meg kell határoznia az e 

célból közzéteendő információkat. Az 

említett tájékoztatásnak meg kell 

könnyítenie az illetékes nemzeti hatóságok 

számára a tájékoztatási kötelezettség 

betartásának ellenőrzését, továbbá azt, 

hogy a vonatkozó nemzeti jog szerint 

érvényt szerezzenek ennek a 

kötelezettségnek. 

(16) A fogyasztói érdekek 

megsértésének megelőzése érdekében a 

pénzügyi termékeiket környezeti 

szempontból fenntarthatóként kínáló 

alapkezelőknek és intézményi 

befektetőknek közzé kell tenniük a 

vonatkozó információkat a fenntartható 

befektetésekkel és a fenntarthatósági 

kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről 

és az (EU) 2016/2341 irányelv 

módosításáról szóló rendeletben foglalt 

rendelkezésekkel összhangban; 

Or. en 
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Indokolás 

Valamennyi közzétételi kötelezettséget a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági 

kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről, valamint az (EU) 2016/2341 irányelv 

módosításáról szóló rendelet tartalmazza. A fenntartható finanszírozásra vonatkozó második 

közzétételi rendszer bevezetése nem szükséges. 

 

Módosítás  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A fogyasztói érdekek 

megsértésének megelőzése érdekében a 

pénzügyi termékeiket környezeti 

szempontból fenntarthatóként kínáló 

alapkezelőknek és intézményi 

befektetőknek közzé kell tenniük, hogy a 

befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták 

a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumokat. A közzétett információknak 

lehetővé kell tenniük a befektetők számára 

annak megértését, hogy az összes 

gazdasági tevékenységen belül 

százalékosan mekkora a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységeket finanszírozó befektetés 

aránya, ezáltal pedig, hogy mekkora a 

befektetés környezeti szempontú 

fenntarthatóságának mértéke. A 

Bizottságnak meg kell határoznia az e 

célból közzéteendő információkat. Az 

említett tájékoztatásnak meg kell 

könnyítenie az illetékes nemzeti hatóságok 

számára a tájékoztatási kötelezettség 

betartásának ellenőrzését, továbbá azt, 

hogy a vonatkozó nemzeti jog szerint 

érvényt szerezzenek ennek a 

kötelezettségnek. 

(16) A lakossági befektetők 

tájékoztatása és a fogyasztóvédelem 

biztosítása érdekében a pénzügyi 

termékeiket környezeti szempontból 

fenntarthatóként kínáló alapkezelőknek és 

intézményi befektetőknek közzé kell 

tenniük a befektetések környezeti 

szempontú fenntarthatóságának mértékét 

és azok környezeti hatását. A közzétett 

információknak lehetővé kell tenniük a 

befektetők számára a környezetre 

gyakorolt hatás meghatározásához 

használt kritériumok és mutatók, a 

befektetés környezeti szempontú 

fenntarthatósága mértéknek, valamint 

annak megértését, hogy a befektetést 

befogadó vállalatok forgalmuknak hány 

százalékával támogatnak környezeti 
szempontból fenntarthatónak, illetve 

negatív környezeti hatásokkal járónak 

minősülő tevékenységeket. A Bizottságnak 

meg kell határoznia az e célból az auditált 

éves és vezetői jelentésekben közzéteendő 

információkat, valamint azokat az 

információkat, amelyeket független 

könyvvizsgálóknak kell ellenőrizniük az 

integrált jelentéstétel részeként. Az 

auditált és ellenőrzött információknak 
meg kell könnyíteniük az illetékes nemzeti 

hatóságok és szükség esetén az európai 

felügyeleti hatóságok számára a 
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tájékoztatási kötelezettség betartásának 

ellenőrzését, továbbá azt, hogy a vonatkozó 

nemzeti és uniós jog szerint érvényt 

szerezzenek ennek a kötelezettségnek. A 

közzétételi követelményeknek 

összhangban kell lenniük a közzétételi 

követelményekkel kapcsolatos globális 

kezdeményezésekkel, így például a 

Globális Jelentéstételi Kezdeményezéssel 

és az ENSZ Felelős Befektetési Elveivel. A 

független könyvvizsgálóknak 

rendelkezniük kell az európai felügyeleti 

hatóságok engedélyével. 

Or. en 

 

Módosítás  181 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A fogyasztói érdekek 

megsértésének megelőzése érdekében a 

pénzügyi termékeiket környezeti 

szempontból fenntarthatóként kínáló 

alapkezelőknek és intézményi 

befektetőknek közzé kell tenniük, hogy a 

befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták 

a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumokat. A közzétett információknak 

lehetővé kell tenniük a befektetők számára 

annak megértését, hogy az összes 

gazdasági tevékenységen belül 

százalékosan mekkora a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységeket finanszírozó befektetés 

aránya, ezáltal pedig, hogy mekkora a 

befektetés környezeti szempontú 

fenntarthatóságának mértéke. A 

Bizottságnak meg kell határoznia az e 

(16) A lakossági befektetők 

tájékoztatása és a fogyasztóvédelem 

biztosítása érdekében a pénzügyi 

termékeiket környezeti szempontból 

fenntarthatóként kínáló alapkezelőknek és 

intézményi befektetőknek közzé kell 

tenniük a befektetések környezeti 

szempontú fenntarthatóságának 

szempontjait – beleértve a környezeti, 

társadalmi és irányítási kiválasztási 

kritériumokat is – és azok környezeti 

hatását. A közzétett információknak 

lehetővé kell tenniük a befektetők számára 

a környezetre gyakorolt hatás 

meghatározásához használt kritériumok 

és mutatók, valamint a befektetés 
környezeti szempontú fenntarthatósága 

szempontjainak megértését. A 

Bizottságnak meg kell határoznia az e 

célból közzéteendő információkat. A 

közzétételi követelménynek a Globális 

Jelentéstételi Kezdeményezés munkáján és 
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célból közzéteendő információkat. Az 

említett tájékoztatásnak meg kell 

könnyítenie az illetékes nemzeti hatóságok 

számára a tájékoztatási kötelezettség 

betartásának ellenőrzését, továbbá azt, 

hogy a vonatkozó nemzeti jog szerint 

érvényt szerezzenek ennek a 

kötelezettségnek. 

az ENSZ Felelős Befektetési Elvein kell 

alapulnia. 

Or. en 

 

Módosítás  182 

Fulvio Martusciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A fogyasztói érdekek 

megsértésének megelőzése érdekében a 

pénzügyi termékeiket környezeti 

szempontból fenntarthatóként kínáló 

alapkezelőknek és intézményi 

befektetőknek közzé kell tenniük, hogy a 

befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták 

a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumokat. A közzétett információknak 

lehetővé kell tenniük a befektetők számára 

annak megértését, hogy az összes 

gazdasági tevékenységen belül 

százalékosan mekkora a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységeket finanszírozó befektetés 

aránya, ezáltal pedig, hogy mekkora a 

befektetés környezeti szempontú 

fenntarthatóságának mértéke. A 

Bizottságnak meg kell határoznia az e 

célból közzéteendő információkat. Az 

említett tájékoztatásnak meg kell 

könnyítenie az illetékes nemzeti hatóságok 

számára a tájékoztatási kötelezettség 

betartásának ellenőrzését, továbbá azt, 

(16) A lakossági befektetők 

tájékoztatása és a fogyasztóvédelem 

biztosítása érdekében a pénzügyi 

termékeiket környezeti szempontból 

fenntarthatóként kínáló alapkezelőknek és 

intézményi befektetőknek közzé kell 

tenniük a befektetések környezeti 

szempontú fenntarthatóságának 

szempontjait – beleértve a környezeti, 

társadalmi és irányítási kiválasztási 

kritériumokat is – és a befektetések 

környezeti hatását. A közzétett 

információknak lehetővé kell tenniük a 

befektetők számára a környezetre 

gyakorolt hatás meghatározásához 

használt kritériumok és mutatók, valamint 

a befektetés környezeti szempontú 

fenntarthatósága szempontjainak 

megértését. A Bizottságnak meg kell 

határoznia az e célból közzéteendő 

információkat. A közzétételi 

követelménynek a Globális Jelentéstételi 

Kezdeményezés munkáján és az ENSZ 

Felelős Befektetési Elvein kell alapulnia. 
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hogy a vonatkozó nemzeti jog szerint 

érvényt szerezzenek ennek a 

kötelezettségnek. 

Or. en 

 

Módosítás  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A fogyasztói érdekek 

megsértésének megelőzése érdekében a 

pénzügyi termékeiket környezeti 

szempontból fenntarthatóként kínáló 

alapkezelőknek és intézményi 

befektetőknek közzé kell tenniük, hogy a 

befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumokat. A közzétett információknak 

lehetővé kell tenniük a befektetők számára 

annak megértését, hogy az összes 

gazdasági tevékenységen belül 

százalékosan mekkora a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységeket finanszírozó befektetés 

aránya, ezáltal pedig, hogy mekkora a 

befektetés környezeti szempontú 

fenntarthatóságának mértéke. A 

Bizottságnak meg kell határoznia az e 

célból közzéteendő információkat. Az 

említett tájékoztatásnak meg kell 

könnyítenie az illetékes nemzeti hatóságok 

számára a tájékoztatási kötelezettség 

betartásának ellenőrzését, továbbá azt, 

hogy a vonatkozó nemzeti jog szerint 

érvényt szerezzenek ennek a 

kötelezettségnek. 

(16) A fogyasztói érdekek 

megsértésének megelőzése érdekében a 

pénzügyi termékeiket környezeti 

szempontból fenntarthatóként kínáló 

alapkezelők és intézményi befektetők 

közzétehetik, hogy a befektetések 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumokat. A közzétett 

információk lehetővé tehetik a befektetők 

számára annak megértését, hogy az összes 

gazdasági tevékenységen belül 

százalékosan mekkora a fenntartható 

gazdasági tevékenységeket finanszírozó 

befektetés aránya, ezáltal pedig, hogy 

mekkora a befektetés fenntarthatóságának 

mértéke. 

Or. en 
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Módosítás  184 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A fogyasztói érdekek 

megsértésének megelőzése érdekében a 

pénzügyi termékeiket környezeti 

szempontból fenntarthatóként kínáló 

alapkezelőknek és intézményi 

befektetőknek közzé kell tenniük, hogy a 

befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumokat. A közzétett információknak 

lehetővé kell tenniük a befektetők számára 

annak megértését, hogy az összes 

gazdasági tevékenységen belül 

százalékosan mekkora a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységeket finanszírozó befektetés 

aránya, ezáltal pedig, hogy mekkora a 

befektetés környezeti szempontú 

fenntarthatóságának mértéke. A 

Bizottságnak meg kell határoznia az e 

célból közzéteendő információkat. Az 

említett tájékoztatásnak meg kell 

könnyítenie az illetékes nemzeti hatóságok 

számára a tájékoztatási kötelezettség 

betartásának ellenőrzését, továbbá azt, 

hogy a vonatkozó nemzeti jog szerint 

érvényt szerezzenek ennek a 

kötelezettségnek. 

(16) A fogyasztói érdekek 

megsértésének megelőzése érdekében a 

pénzügyi termékeiket környezeti 

szempontból fenntarthatóként kínáló 

alapkezelőknek és intézményi 

befektetőknek közzé kell tenniük, hogy a 

befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumokat. A közzétett információknak 

lehetővé kell tenniük a befektetők számára 

annak megértését, hogy az összes 

gazdasági tevékenységen belül 

százalékosan mekkora a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységeket finanszírozó befektetés 

aránya, ezáltal pedig, hogy mekkora a 

befektetés környezeti szempontú 

fenntarthatóságának mértéke. A 

Bizottságnak meg kell határoznia az e 

célból közzéteendő információkat, 

valamint a közzététel gyakoriságát, 

formátumát és címzettjeit. Az említett 

tájékoztatásnak meg kell könnyítenie az 

illetékes nemzeti hatóságok számára a 

tájékoztatási kötelezettség betartásának 

ellenőrzését, továbbá azt, hogy a vonatkozó 

nemzeti jog szerint érvényt szerezzenek 

ennek a kötelezettségnek. A Bizottságnak 

biztosítania kell, hogy az új közzétételi 

követelmények kiegészítsék a meglévő 

jogszabályokban már előírt 

követelményeket, és ne eredményezzék a 

jelentéstétel felesleges megkettőzését. 

Or. en 



 

PE632.153v01-00 56/188 AM\1172566HU.doc 

HU 

 

Módosítás  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Az éghajlatváltozás területén 

történő további innováció, kutatás és 

fejlesztés érdekében, amelyhez magas 

szintű hosszú távú befektetésekre van 

szükség, e rendeletet össze kell hangolni 

más uniós jogszabályokkal. Ezáltal 

biztosítva a szabályozási keretrendszer 

hosszú távú stabilitását anélkül, hogy 

romlana a hosszú távú befektetések 

lehetősége. 

Or. en 

 

Módosítás  186 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Annak érdekében, hogy 

elkerülhető legyen az innovációs 

környezet romlása az EU-ban és a 

tagállamokban, e rendeletet össze kell 

hangolni az innovációt, kutatást és 

fejlesztést ösztönző más uniós 

jogszabályokkal, különösen az 

éghajlatváltozás területén, ahol magas 

szintű hosszú távú befektetésekre van 

szükség. 

Or. en 
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Módosítás  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A tájékoztatási kötelezettség 

megkerülésének megelőzése érdekében az 

említett kötelezettségnek akkor is fenn kell 

állnia, ha a pénzügyi termékeket a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésekhez hasonló jellemzőkkel 

rendelkezőként kínálják, beleértve azokat 

is, amelyek tágabban értelmezett 

környezetvédelmi céllal rendelkeznek. 

Nem indokolt előírni a pénzügyi piaci 

szereplők számára azt, hogy csak olyan, 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekbe fektethetnek 

be, amelyek az e rendeletben 

meghatározott szakmai átvilágítási 

kritériumok alapján minősülnek annak. A 

Bizottság szakmai átvilágítási kritériumok 

kiegészítésére vagy aktualizálására 

irányuló munkáját segítendő, arra kell 

ösztönözni őket, hogy tájékoztassák a 

Bizottságot, ha úgy vélik, hogy környezeti 

szempontból fenntarthatónak kell 

tekinteni egy olyan gazdasági 

tevékenységet, amely nem tesz eleget a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Valamennyi közzétételi kötelezettséget a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági 

kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről, valamint az (EU) 2016/2341 irányelv 

módosításáról szóló rendelet tartalmazza. A fenntartható finanszírozásra vonatkozó második 

közzétételi rendszer bevezetése nem szükséges. 

 

Módosítás  188 
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Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A tájékoztatási kötelezettség 

megkerülésének megelőzése érdekében az 

említett kötelezettségnek akkor is fenn kell 

állnia, ha a pénzügyi termékeket a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésekhez hasonló jellemzőkkel 

rendelkezőként kínálják, beleértve azokat 

is, amelyek tágabban értelmezett 

környezetvédelmi céllal rendelkeznek. 

Nem indokolt előírni a pénzügyi piaci 

szereplők számára azt, hogy csak olyan, 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekbe fektethetnek 

be, amelyek az e rendeletben 

meghatározott szakmai átvilágítási 

kritériumok alapján minősülnek annak. A 

Bizottság szakmai átvilágítási kritériumok 

kiegészítésére vagy aktualizálására 

irányuló munkáját segítendő, arra kell 

ösztönözni őket, hogy tájékoztassák a 

Bizottságot, ha úgy vélik, hogy környezeti 

szempontból fenntarthatónak kell tekinteni 

egy olyan gazdasági tevékenységet, amely 

nem tesz eleget a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak, vagy amelynek a 

kritériumait még nem határozták meg. 

(17) A tájékoztatási kötelezettség 

megkerülésének megelőzése érdekében az 

említett kötelezettségnek akkor is fenn kell 

állnia, ha a pénzügyi termékeket a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésekhez hasonló jellemzőkkel 

rendelkezőként kínálják, beleértve azokat 

is, amelyek tágabban értelmezett 

környezetvédelmi céllal rendelkeznek. 

Nem indokolt előírni a pénzügyi piaci 

szereplők számára azt, hogy csak olyan, 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekbe fektethetnek 

be, amelyek az e rendeletben 

meghatározott szakmai átvilágítási 

kritériumok alapján minősülnek annak. A 

Bizottság szakmai átvilágítási kritériumok 

kiegészítésére vagy aktualizálására 

irányuló munkáját segítendő, arra kell 

ösztönözni őket, hogy tájékoztassák a 

Bizottságot, ha úgy vélik, hogy környezeti 

szempontból fenntarthatónak kell tekinteni 

egy olyan gazdasági tevékenységet, amely 

nem tesz eleget a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak, vagy amelynek a 

kritériumait még nem határozták meg. 

Hasonlóképpen a pénzügyi piaci szereplők 

számára továbbra is lehetővé kell tenni, 

hogy a fenntartható befektetések olyan 

megközelítését alkalmazzák, amely 

tágabban értelmezett annál, mint pusztán 

az e rendeletben meghatározott 

területekre történő tőkekihelyezés. 

Lehetővé kell tenni, hogy a fenntartható 

befektetések megközelítései magukban 

foglalják többek között a környezeti, 

társadalmi és irányítási tényezők 

integrációját, az átvilágítást, a 

„kategóriájában a legjobb” (best in class) 

megközelítést, az ellenőrzést, a részvételt 

és a szavazást; 
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Or. en 

 

Módosítás  189 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A tájékoztatási kötelezettség 

megkerülésének megelőzése érdekében az 

említett kötelezettségnek akkor is fenn kell 

állnia, ha a pénzügyi termékeket a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésekhez hasonló jellemzőkkel 

rendelkezőként kínálják, beleértve azokat 

is, amelyek tágabban értelmezett 

környezetvédelmi céllal rendelkeznek. 

Nem indokolt előírni a pénzügyi piaci 

szereplők számára azt, hogy csak olyan, 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekbe fektethetnek 

be, amelyek az e rendeletben 

meghatározott szakmai átvilágítási 

kritériumok alapján minősülnek annak. A 

Bizottság szakmai átvilágítási kritériumok 

kiegészítésére vagy aktualizálására 

irányuló munkáját segítendő, arra kell 

ösztönözni őket, hogy tájékoztassák a 

Bizottságot, ha úgy vélik, hogy környezeti 

szempontból fenntarthatónak kell 

tekinteni egy olyan gazdasági 

tevékenységet, amely nem tesz eleget a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg. 

(17) A tájékoztatási kötelezettség 

megkerülésének megelőzése érdekében az 

említett kötelezettségnek valamennyi 

pénzügyi termék esetében fenn kell állnia. 

Nem indokolt előírni a pénzügyi piaci 

szereplők számára azt, hogy csak olyan, 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekbe fektethetnek 

be, amelyek az e rendeletben 

meghatározott szakmai átvilágítási 

kritériumok alapján minősülnek annak. A 

Bizottság szakmai átvilágítási kritériumok 

kiegészítésére vagy aktualizálására 

irányuló munkáját segítendő, arra kell 

ösztönözni a pénzügyi piaci szereplőket és 

más szereplőket, hogy tájékoztassák a 

Bizottságot, ha úgy vélik, hogy egy 

gazdasági tevékenységről tévesen 

állapították meg, hogy eleget tesz vagy 
nem tesz eleget a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak, vagy amelynek a 

kritériumait még nem határozták meg. 

Or. en 

 

Módosítás  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Annak meghatározása érdekében, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntartható-e, 

meg kell állapítani a környezeti 

célkitűzések teljes körű listáját. 

(18) Annak meghatározása érdekében, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti vagy társadalmi szempontból 

fenntartható-e, meg kell állapítani a 

környezeti és társadalmi célkitűzések 

teljes körű listáját a környezeti és 

társadalmi hatásokat mérő mutatók 

alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  191 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Annak meghatározása érdekében, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntartható-e, 

meg kell állapítani a környezeti 

célkitűzések teljes körű listáját. 

(18) Annak meghatározása érdekében, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntartható-e, 

meg kell állapítani a környezeti 

célkitűzések teljes körű listáját, ezáltal 

biztosítva a meglévő uniós 

jogszabályokkal, így például a tiszta 

energiáról szóló csomaggal való 

összhangot. 

Or. en 

 

Módosítás  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 



 

AM\1172566HU.doc 61/188 PE632.153v01-00 

 HU 

(18) Annak meghatározása érdekében, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntartható-e, 

meg kell állapítani a környezeti 

célkitűzések teljes körű listáját. 

(18) Annak meghatározása érdekében, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntartható-e, 

meg kell állapítani a környezeti 

célkitűzések teljes körű listáját, figyelembe 

véve a tevékenységnek az ipari értéklánc 

egészére gyakorolt hatását. 

Or. fr 

 

Módosítás  193 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Annak meghatározása érdekében, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntartható-e, 

meg kell állapítani a környezeti 

célkitűzések teljes körű listáját. 

(18) Annak meghatározása érdekében, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntartható-e 

vagy környezeti szempontból káros-e, meg 

kell állapítani a környezeti célkitűzések 

teljes körű listáját. 

Or. en 

 

Módosítás  194 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Minden egyes környezetvédelmi 

célkitűzésnél egységes kritériumokat kell 

meghatározni arra vonatkozóan, mikor 

mondható el egy gazdasági tevékenységről, 

hogy jelentős mértékben hozzájárul az 

adott célkitűzéshez. Az egységes 

kritériumok egyik elemének kell lennie 

annak, hogy a tevékenység nem sértheti 
súlyosan az e rendeletben meghatározott 

(20) Minden egyes környezetvédelmi 

célkitűzésnél egységes kritériumokat kell 

meghatározni arra vonatkozóan, mikor 

mondható el egy gazdasági tevékenységről, 

hogy jelentős mértékben hozzájárul az 

adott célkitűzéshez. Az egységes 

kritériumok másik elemének kell lennie 

azon gazdasági tevékenységek 

meghatározásának, amelyek súlyosan 
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egyik környezetvédelmi célkitűzést sem. 

Ezzel elkerülhető, hogy egy befektetés 

környezetvédelmi szempontból 

fenntarthatónak minősüljön, miközben a 

befektetések előnyeit élvező gazdasági 

tevékenységek a környezetvédelmi 

célkitűzéshez való hozzájárulásuk 

mértékénél jóval nagyobb kárt okoznak a 

környezetben. A „jelentős mértékű 

hozzájárulás” és a „nem okoz súlyos 

sérelmet” feltételeinek lehetővé kell 

tenniük, hogy a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

irányuló befektetések valóban 

hozzájáruljanak a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez. 

sértik az e rendeletben meghatározott 

bármelyik környezetvédelmi célkitűzést. A 

„jelentős mértékű hozzájárulás” és a 

„súlyos sérelem okozása” feltételeinek 

lehetővé kell tenniük, hogy a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre irányuló befektetések 

valóban hozzájáruljanak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, 

valamint lehetővé kell tenniük a 

befektetések fokozatos elmozdulását a 

környezeti szempontból káros 

tevékenységektől. 

Or. en 

 

Módosítás  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Minden egyes környezetvédelmi 

célkitűzésnél egységes kritériumokat kell 

meghatározni arra vonatkozóan, mikor 

mondható el egy gazdasági tevékenységről, 

hogy jelentős mértékben hozzájárul az 

adott célkitűzéshez. Az egységes 

kritériumok egyik elemének kell lennie 

annak, hogy a tevékenység nem sértheti 

súlyosan az e rendeletben meghatározott 

egyik környezetvédelmi célkitűzést sem. 

Ezzel elkerülhető, hogy egy befektetés 

környezetvédelmi szempontból 

fenntarthatónak minősüljön, miközben a 

befektetések előnyeit élvező gazdasági 

tevékenységek a környezetvédelmi 

célkitűzéshez való hozzájárulásuk 

mértékénél jóval nagyobb kárt okoznak a 

környezetben. A „jelentős mértékű 

hozzájárulás” és a „nem okoz súlyos 

(20) Minden egyes környezetvédelmi 

célkitűzésnél egységes kritériumokat kell 

meghatározni arra vonatkozóan, mikor 

mondható el egy gazdasági tevékenységről, 

hogy jelentős mértékben hozzájárul az 

adott célkitűzéshez. Az egységes 

kritériumok egyik elemének kell lennie 

annak, hogy a tevékenység nem sértheti 

súlyosan az e rendeletben meghatározott 

egyik környezetvédelmi célkitűzést sem. 

Ezzel elkerülhető, hogy egy befektetés 

környezetvédelmi szempontból 

fenntarthatónak minősüljön, miközben a 

befektetések előnyeit élvező gazdasági 

tevékenységek a környezetvédelmi 

célkitűzéshez való hozzájárulásuk 

mértékénél jóval nagyobb kárt okoznak a 

környezetben. A „jelentős mértékű 

hozzájárulás” és a „nem okoz súlyos 
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sérelmet” feltételeinek lehetővé kell 

tenniük, hogy a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

irányuló befektetések valóban 

hozzájáruljanak a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez. 

sérelmet” feltételeinek lehetővé kell 

tenniük, hogy a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

irányuló befektetések valóban 

hozzájáruljanak a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez. Mindazonáltal a 

környezetvédelmi célkitűzések súlyos 

megsértésének elkerülésére irányuló 

kritérium meghatározása nem 

eredményezheti fekete vagy barna lista 

létrehozását. 

Or. en 

 

Módosítás  196 

Mireille D'Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Minden egyes környezetvédelmi 

célkitűzésnél egységes kritériumokat kell 

meghatározni arra vonatkozóan, mikor 

mondható el egy gazdasági tevékenységről, 

hogy jelentős mértékben hozzájárul az 

adott célkitűzéshez. Az egységes 

kritériumok egyik elemének kell lennie 

annak, hogy a tevékenység nem sértheti 

súlyosan az e rendeletben meghatározott 

egyik környezetvédelmi célkitűzést sem. 

Ezzel elkerülhető, hogy egy befektetés 

környezetvédelmi szempontból 

fenntarthatónak minősüljön, miközben a 

befektetések előnyeit élvező gazdasági 

tevékenységek a környezetvédelmi 

célkitűzéshez való hozzájárulásuk 

mértékénél jóval nagyobb kárt okoznak a 

környezetben. A „jelentős mértékű 

hozzájárulás” és a „nem okoz súlyos 

sérelmet” feltételeinek lehetővé kell 

tenniük, hogy a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

irányuló befektetések valóban 

(20) Minden egyes környezetvédelmi 

célkitűzésnél egységes és pontos 

kritériumokat kell meghatározni arra 

vonatkozóan, mikor mondható el egy 

gazdasági tevékenységről, hogy jelentős 

mértékben hozzájárul az adott 

célkitűzéshez. Az egységes kritériumok 

egyik elemének kell lennie annak, hogy a 

tevékenység nem sértheti súlyosan az e 

rendeletben meghatározott egyik 

környezetvédelmi célkitűzést sem. Ezzel 

elkerülhető, hogy egy befektetés 

környezetvédelmi szempontból 

fenntarthatónak minősüljön, miközben a 

befektetések előnyeit élvező gazdasági 

tevékenységek a környezetvédelmi 

célkitűzéshez való hozzájárulásuk 

mértékénél jóval nagyobb kárt okoznak a 

környezetben. A „jelentős mértékű 

hozzájárulás” és a „nem okoz súlyos 

sérelmet” feltételeinek lehetővé kell 

tenniük, hogy a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

irányuló befektetések valóban 
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hozzájáruljanak a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez. 

hozzájáruljanak a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez. 

Or. fr 

 

Módosítás  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az Európai Parlament, a Tanács és 

a Bizottság által a fenntartható és inkluzív 

növekedés támogatása érdekében a 

szociális jogok európai pillérében rögzített 

elvek megvalósítására vonatkozóan 

közösen tett kötelezettségvállalást szem 

előtt tartva, elismerve továbbá az alapvető 

nemzetközi emberi és munkaügyi jogok és 

előírások jelentőségét, az alapvető 

biztosítékok teljesülésének előfeltételnek 

kell lennie ahhoz, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntarthatónak minősüljön. Erre való 

tekintettel egy gazdasági tevékenység csak 

akkor minősülhet környezeti szempontból 

fenntarthatónak, ha a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: 

ILO) alapvető munkahelyi jogokról és 

elvekről szóló nyilatkozata, illetve az ILO 

nyolc alapegyezménye betartásával végzik 

azt. Az ILO alapegyezményei 

meghatározzák azokat az emberi és 

munkavállalói jogokat, amelyeket ezzel 

kapcsolatban a társaságoknak be kell 

tartaniuk. Ezekből a nemzetközi 

előírásokból az Európai Unió Alapjogi 

Chartája többet is rögzít, különösen a 

rabszolgamunka és a kényszermunka 

tilalmát, valamint a 

megkülönböztetésmentesség elvét. Az 

említett alapvető biztosítékok adott esetben 

nem érintik a környezetre, az egészségre és 

a biztonságra, valamint a társadalmi 

(21) Az Európai Parlament, a Tanács és 

a Bizottság által a fenntartható és inkluzív 

növekedés támogatása érdekében a 

szociális jogok európai pillérében rögzített 

elvek megvalósítására vonatkozóan 

közösen tett kötelezettségvállalást szem 

előtt tartva, elismerve továbbá az alapvető 

nemzetközi emberi és munkaügyi jogok és 

előírások jelentőségét, az alapvető 

biztosítékok teljesülésének előfeltételnek 

kell lennie ahhoz, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntarthatónak minősüljön. Erre való 

tekintettel egy gazdasági tevékenység csak 

akkor minősülhet környezeti szempontból 

fenntarthatónak, ha először is a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a 

továbbiakban: ILO) alapvető munkahelyi 

jogokról és elvekről szóló nyilatkozata, 

illetve az ILO nyolc alapegyezménye 

betartásával végzik azt. Az ILO 

alapegyezményei meghatározzák azokat az 

emberi és munkavállalói jogokat, 

amelyeket ezzel kapcsolatban a 

társaságoknak be kell tartaniuk. Ezekből a 

nemzetközi előírásokból az Európai Unió 

Alapjogi Chartája többet is rögzít, 

különösen a rabszolgamunka és a 

kényszermunka tilalmát, valamint a 

megkülönböztetésmentesség elvét. 

Másodszor be kell tartani „az ENSZ 

felelős befektetésekre vonatkozó elvei - 

Jelentéstételi keretrendszer” című 
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szempontú fenntarthatóságra vonatkozóan 

az uniós jogban előírt szigorúbb 

követelmények alkalmazását. 

dokumentumban foglaltakat. Harmadszor 

a befektetőknek figyelembe kell venniük 

az OECD felelős üzleti magatartáshoz 

kiadott átvilágítási irányelveit (2018). Az 

átvilágítás ebben az összefüggésben olyan 

eljárást jelent, amelyet a vállalkozások 

a(z) [beillesztendő a fenntartható 

befektetésekkel és a fenntarthatósági 

kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről 

szóló rendelet és annak I. melléklete]-

ban/-ben meghatározott fenntarthatósági 

kockázatok azonosítása, megelőzése, 

mérséklése és figyelembe vétele érdekében 

hajtanak végre. Az említett alapvető 

biztosítékok adott esetben nem érintik a 

környezetre, az egészségre és a 

biztonságra, valamint a társadalmi 

szempontú fenntarthatóságra vonatkozóan 

az uniós jogban előírt szigorúbb 

követelmények alkalmazását. 

Or. en 

 

Módosítás  198 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az Európai Parlament, a Tanács és 

a Bizottság által a fenntartható és inkluzív 

növekedés támogatása érdekében a 

szociális jogok európai pillérében rögzített 

elvek megvalósítására vonatkozóan 

közösen tett kötelezettségvállalást szem 

előtt tartva, elismerve továbbá az alapvető 

nemzetközi emberi és munkaügyi jogok és 

előírások jelentőségét, az alapvető 

biztosítékok teljesülésének előfeltételnek 

kell lennie ahhoz, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntarthatónak minősüljön. Erre való 

tekintettel egy gazdasági tevékenység csak 

akkor minősülhet környezeti szempontból 

(21) Az Európai Parlament, a Tanács és 

a Bizottság által a fenntartható és inkluzív 

növekedés támogatása érdekében a 

szociális jogok európai pillérében rögzített 

elvek megvalósítására vonatkozóan 

közösen tett kötelezettségvállalást szem 

előtt tartva, elismerve továbbá az alapvető 

nemzetközi emberi és munkaügyi jogok és 

előírások jelentőségét, az alapvető 

biztosítékok teljesülésének előfeltételnek 

kell lennie ahhoz, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntarthatónak minősüljön. Erre való 

tekintettel egy gazdasági tevékenység csak 

akkor minősülhet környezeti szempontból 
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fenntarthatónak, ha a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: 

ILO) alapvető munkahelyi jogokról és 

elvekről szóló nyilatkozata, illetve az ILO 

nyolc alapegyezménye betartásával végzik 

azt. Az ILO alapegyezményei 

meghatározzák azokat az emberi és 

munkavállalói jogokat, amelyeket ezzel 

kapcsolatban a társaságoknak be kell 

tartaniuk. Ezekből a nemzetközi 

előírásokból az Európai Unió Alapjogi 

Chartája többet is rögzít, különösen a 

rabszolgamunka és a kényszermunka 

tilalmát, valamint a 

megkülönböztetésmentesség elvét. Az 

említett alapvető biztosítékok adott esetben 

nem érintik a környezetre, az egészségre és 

a biztonságra, valamint a társadalmi 

szempontú fenntarthatóságra vonatkozóan 

az uniós jogban előírt szigorúbb 

követelmények alkalmazását. 

fenntarthatónak, ha a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: 

ILO) alapvető munkahelyi jogokról és 

elvekről szóló nyilatkozata, illetve az ILO 

nyolc alapegyezménye betartásával végzik 

azt. Az ILO alapegyezményei 

meghatározzák azokat az emberi és 

munkavállalói jogokat, amelyeket ezzel 

kapcsolatban a társaságoknak be kell 

tartaniuk, és ezért megfelelő mérceként 

szolgálnak a fenntartható gazdasági 

tevékenységekhez. Ezekből a nemzetközi 

előírásokból az Európai Unió Alapjogi 

Chartája többet is rögzít, különösen a 

rabszolgamunka és a kényszermunka 

tilalmát, valamint a 

megkülönböztetésmentesség elvét. Az 

említett alapvető biztosítékok adott esetben 

nem érintik a környezetre, az egészségre és 

a biztonságra, valamint a társadalmi 

szempontú fenntarthatóságra vonatkozóan 

az uniós jogban előírt szigorúbb 

követelmények alkalmazását. 

Or. en 

Indokolás 

Az ILO előírásai elegendőek annak megállapításához, hogy egy gazdasági tevékenység 

fenntarthatónak tekinthető-e. 

 

Módosítás  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Az Európai Beruházási Bank 

(EBB) nagy tapasztalattal rendelkezik a 

zöldkötvények terén, elsősorban az 

éghajlatvédelmi kötvény révén, amely 

hozzájárult a 18 milliárd euró összegű 

zöldkötvényhez és a megújuló energiával 

kapcsolatos 160 projekthez, amelyek 
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regionális elosztása sajnos egyenetlenül, 

megfelelő hosszú távú és regionálisan 

kiegyensúlyozott tervezés nélkül történt. 

Mindazonáltal a közszférabeli szervezetek, 

például az EBB és az európai felügyeleti 

hatóságok nyomon követhették a 

legfontosabb fejleményeket az uniós 

fenntarthatósági taxonómia fokozatos 

bővítésének és alkalmazhatóságának 

biztosítása érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  200 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A gazdasági tevékenységek 

környezeti hatásának felméréséhez 

szükséges speciális technikai részletek, 

valamint a tudomány és a technológia 

gyorsan változó jellege miatt a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat a 

változások tükrében rendszeresen 

módosítani kell. Annak céljából, hogy a 

kritérium naprakészek legyenek, a 

tudományos adatok, valamint a szakértők, 

illetve az érdekelt felek visszajelzései 

alapján a különböző gazdasági 

tevékenységekre vonatkozóan 

részletesebben kell meghatározni, és 

rendszeresen kell aktualizálni a jelentős 

mértékű hozzájárulásra és a súlyos 

sérelemre vonatkozó feltételeket. Ennek 

érdekében a Bizottságnak a különböző 

gazdasági tevékenységekre részletesen 

kidolgozott és méréssel hitelesített szakmai 

átvilágítási kritériumokat kell 

megállapítania egy különböző érdekelt 

felekből álló, a fenntartható 

(22) A gazdasági tevékenységek 

környezeti hatásának felméréséhez 

szükséges speciális technikai részletek, 

valamint a tudomány és a technológia 

gyorsan változó jellege miatt a gazdasági 

tevékenységek környezeti szempontú 

fenntarthatóságának meghatározására 
vonatkozó kritériumokat a változások 

tükrében rendszeresen módosítani kell. 

Annak céljából, hogy a kritériumok és 

mutatók naprakészek legyenek, a 

tudományos adatok, valamint a szakértők, 

illetve az érdekelt felek visszajelzései 

alapján a különböző gazdasági 

tevékenységekre vonatkozóan 

részletesebben kell meghatározni, és 

rendszeresen kell aktualizálni a jelentős 

mértékű hozzájárulásra és a súlyos 

sérelemre vonatkozó feltételeket. Ennek 

érdekében a Bizottságnak a különböző 

gazdasági tevékenységekre részletesen 

kidolgozott és méréssel hitelesített szakmai 

átvilágítási kritériumokat és egy sor 

harmonizált mutatót kell megállapítania 

egy különböző érdekelt felekből álló, a 
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finanszírozással foglalkozó platform 

szakmai hozzájárulása alapján. 

fenntartható finanszírozással foglalkozó 

platform szakmai hozzájárulása alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  201 

Jo Leinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Vannak olyan gazdasági 

tevékenységek, amelyek negatív hatást 

gyakorolnak a környezetre, és e negatív 

hatás csökkentésével jelentős mértékben 

hozzá lehet járulni egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. Ezeknél a 

gazdasági tevékenységeknél helyénvaló 

olyan szakmai átvilágítási kritériumokat 

megállapítani, amelyek egyebek mellett az 

ágazati átlaggal összehasonlítva követelik 

meg a környezeti teljesítmény jelentős 

javítását. Ezeknek a kritériumoknak az 

adott gazdasági tevékenység hosszú távú 

hatását is figyelembe kell venniük. 

(23) Vannak olyan gazdasági 

tevékenységek, amelyek negatív hatást 

gyakorolnak a környezetre, és e negatív 

hatás csökkentésével jelentős mértékben 

hozzá lehet járulni egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. Ezeknél a 

gazdasági tevékenységeknél helyénvaló 

olyan szakmai átvilágítási kritériumokat 

megállapítani, amelyek egyebek mellett az 

ágazati átlaggal összehasonlítva követelik 

meg a környezeti teljesítmény jelentős 

javítását. Ezeknek a kritériumoknak az 

adott gazdasági tevékenység hosszú távú 

hatását is figyelembe kell venniük, 

különösen a termékek és szolgáltatások 

környezeti előnyeit, valamint a köztes 

termékek hozzájárulását, és így 

értékelniük kell a gyártás és a 

felhasználás valamennyi szakaszának 

hatását a teljes értéklánc és életciklus 

során. 

Or. de 

 

Módosítás  202 

Bas Eickhout 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Vannak olyan gazdasági 

tevékenységek, amelyek negatív hatást 

gyakorolnak a környezetre, és e negatív 

hatás csökkentésével jelentős mértékben 

hozzá lehet járulni egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. Ezeknél a 

gazdasági tevékenységeknél helyénvaló 

olyan szakmai átvilágítási kritériumokat 

megállapítani, amelyek egyebek mellett az 

ágazati átlaggal összehasonlítva követelik 

meg a környezeti teljesítmény jelentős 

javítását. Ezeknek a kritériumoknak az 

adott gazdasági tevékenység hosszú távú 

hatását is figyelembe kell venniük. 

(23) Vannak olyan gazdasági 

tevékenységek, amelyek negatív hatást 

gyakorolnak a környezetre, és e negatív 

hatás csökkentésével jelentős mértékben 

hozzá lehet járulni egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. Ezeknél a 

gazdasági tevékenységeknél helyénvaló 

olyan szakmai átvilágítási kritériumokat 

megállapítani, amelyek egyebek mellett az 

ágazati átlaggal összehasonlítva követelik 

meg a környezeti teljesítmény jelentős 

javítását annak megállapítása érdekében, 

hogy a tevékenység jelentős mértékben 

hozzájárulhat-e egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. Ezeknek a 

kritériumoknak az adott gazdasági 

tevékenység hosszú távú hatását is 

figyelembe kell venniük és biztosítaniuk 

kell, hogy a szén-dioxid-kibocsátás magas 

szinten való rögzüléséhez hozzájáruló 

gazdasági tevékenységek ne minősüljenek 

fenntartható gazdasági tevékenységnek. 

Or. en 

 

Módosítás  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Vannak olyan gazdasági 

tevékenységek, amelyek negatív hatást 

gyakorolnak a környezetre, és e negatív 

hatás csökkentésével jelentős mértékben 

hozzá lehet járulni egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. Ezeknél a 

gazdasági tevékenységeknél helyénvaló 

olyan szakmai átvilágítási kritériumokat 

megállapítani, amelyek egyebek mellett az 

ágazati átlaggal összehasonlítva követelik 

meg a környezeti teljesítmény jelentős 

(23) Vannak olyan gazdasági 

tevékenységek – például a fő kereskedelmi 

megállapodások –, amelyek negatív hatást 

gyakorolnak nemcsak a helyi gyártókra, 

akik gyakran nem képesek versenyezni az 

Európai Unión kívüli, alacsonyabb 

költségű gyártói bázisokkal, hanem a 

környezetre is, és e negatív hatás 

csökkentésével jelentős mértékben hozzá 

lehet járulni egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. Ezeknél a 
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javítását. Ezeknek a kritériumoknak az 

adott gazdasági tevékenység hosszú távú 

hatását is figyelembe kell venniük. 

gazdasági tevékenységeknél helyénvaló 

olyan szakmai átvilágítási kritériumokat 

megállapítani, amelyek egyebek mellett az 

ágazati átlaggal összehasonlítva követelik 

meg a környezeti teljesítmény jelentős 

javítását. Ezeknek a kritériumoknak az 

adott gazdasági tevékenység hosszú távú 

hatását is figyelembe kell venniük. 

Or. en 

 

Módosítás  204 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Vannak olyan gazdasági 

tevékenységek, amelyek negatív hatást 

gyakorolnak a környezetre, és e negatív 

hatás csökkentésével jelentős mértékben 

hozzá lehet járulni egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. Ezeknél a 

gazdasági tevékenységeknél helyénvaló 

olyan szakmai átvilágítási kritériumokat 

megállapítani, amelyek egyebek mellett az 

ágazati átlaggal összehasonlítva követelik 

meg a környezeti teljesítmény jelentős 

javítását. Ezeknek a kritériumoknak az 

adott gazdasági tevékenység hosszú távú 

hatását is figyelembe kell venniük. 

(23) Vannak olyan gazdasági 

tevékenységek, amelyek negatív hatást 

gyakorolnak a környezetre, és e negatív 

hatás csökkentésével jelentős mértékben 

hozzá lehet járulni egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. Ezeknél a 

gazdasági tevékenységeknél helyénvaló 

olyan szakmai átvilágítási kritériumokat 

megállapítani, amelyek egyebek mellett az 

országos vagy regionális ágazati átlaggal 

összehasonlítva követelik meg a környezeti 

teljesítmény jelentős javítását. Ezeknek a 

kritériumoknak az adott gazdasági 

tevékenység hosszú távú hatását is 

figyelembe kell venniük. 

Or. en 

 

Módosítás  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Vannak olyan gazdasági 

tevékenységek, amelyek negatív hatást 

gyakorolnak a környezetre, és e negatív 

hatás csökkentésével jelentős mértékben 

hozzá lehet járulni egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. Ezeknél a 

gazdasági tevékenységeknél helyénvaló 

olyan szakmai átvilágítási kritériumokat 

megállapítani, amelyek egyebek mellett az 

ágazati átlaggal összehasonlítva követelik 

meg a környezeti teljesítmény jelentős 

javítását. Ezeknek a kritériumoknak az 

adott gazdasági tevékenység hosszú távú 

hatását is figyelembe kell venniük. 

(23) Vannak olyan gazdasági 

tevékenységek, amelyek negatív hatást 

gyakorolnak a környezetre, és e negatív 

hatás csökkentésével jelentős mértékben 

hozzá lehet járulni egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. Ezeknél a 

gazdasági tevékenységeknél helyénvaló 

olyan szakmai átvilágítási kritériumokat 

megállapítani, amelyek egyebek mellett az 

ágazati átlaggal összehasonlítva követelik 

meg a környezeti teljesítmény javítását. 

Ezeknek a kritériumoknak az adott 

gazdasági tevékenység hosszú távú (azaz 

legalább 3 éves) hatását is figyelembe kell 

venniük. 

Or. en 

 

Módosítás  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Nem tekinthető környezeti 

szempontból fenntarthatónak az olyan 

gazdasági tevékenység, amely több kárt 

okoz a környezetben, mint amennyi előny 
származik belőle. A szakmai átvilágítási 

kritériumoknak meg kell határozniuk, hogy 

milyen alapvető követelmények 

szükségesek egyéb célkitűzések súlyos 

megsértésének elkerüléséhez. A szakmai 

átvilágítási kritériumok megállapításánál és 

aktualizálásánál a Bizottságnak 

gondoskodnia kell arról, hogy az említett 

kritériumok a rendelkezésre álló 

tudományos adatokra épüljenek, és 

rendszeresen frissüljenek. Ha a 

tudományos értékelés nem teszi lehetővé a 

kockázat megfelelő bizonyossággal történő 

meghatározását, akkor az EUMSZ 191. 

(24) Nem tekinthető környezeti 

szempontból fenntarthatónak az olyan 

gazdasági tevékenység, amelyből nem 

származik tiszta környezetvédelmi haszon. 

A szakmai átvilágítási kritériumoknak meg 

kell határozniuk, hogy milyen alapvető 

követelmények szükségesek egyéb 

célkitűzések súlyos megsértésének 

elkerüléséhez. A szakmai átvilágítási 

kritériumok megállapításánál és 

aktualizálásánál a Bizottságnak 

gondoskodnia kell arról, hogy az említett 

kritériumok a rendelkezésre álló 

tudományos adatokra épüljenek, és 

rendszeresen frissüljenek. Ha a 

tudományos értékelés nem teszi lehetővé a 

kockázat megfelelő bizonyossággal történő 

meghatározását, akkor az EUMSZ 191. 
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cikkével összhangban az elővigyázatosság 

elvét kell alkalmazni. 

cikkével összhangban az elővigyázatosság 

elvét kell alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  207 

Fulvio Martusciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Nem tekinthető környezeti 

szempontból fenntarthatónak az olyan 

gazdasági tevékenység, amely több kárt 

okoz a környezetben, mint amennyi előny 

származik belőle. A szakmai átvilágítási 

kritériumoknak meg kell határozniuk, hogy 

milyen alapvető követelmények 

szükségesek egyéb célkitűzések súlyos 

megsértésének elkerüléséhez. A szakmai 

átvilágítási kritériumok megállapításánál és 

aktualizálásánál a Bizottságnak 

gondoskodnia kell arról, hogy az említett 

kritériumok a rendelkezésre álló 

tudományos adatokra épüljenek, és 

rendszeresen frissüljenek. Ha a 

tudományos értékelés nem teszi lehetővé a 

kockázat megfelelő bizonyossággal történő 

meghatározását, akkor az EUMSZ 191. 

cikkével összhangban az elővigyázatosság 

elvét kell alkalmazni. 

(24) Nem tekinthető környezeti 

szempontból fenntarthatónak az olyan 

gazdasági tevékenység, amely több kárt 

okoz a környezetben, mint amennyi előny 

származik belőle, illetve az, amelyik 

súlyosan sért bármely másik 

környezetvédelmi célkitűzést. A 

harmonizált mutatókon alapuló szakmai 

átvilágítási kritériumoknak meg kell 

határozniuk, hogy milyen alapvető 

követelmények szükségesek egyéb 

célkitűzések súlyos megsértésének 

elkerüléséhez. A szakmai átvilágítási 

kritériumok és harmonizált mutatók 

megállapításánál és aktualizálásánál a 

Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 

az említett kritériumok és mutatók a 

rendelkezésre álló tudományos adatokra 

épüljenek, és rendszeresen frissüljenek. Ha 

a tudományos értékelés nem teszi lehetővé 

a kockázat megfelelő bizonyossággal 

történő meghatározását, akkor az EUMSZ 

191. cikkével összhangban az 

elővigyázatosság elvét kell alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Nem tekinthető környezeti 

szempontból fenntarthatónak az olyan 

gazdasági tevékenység, amely több kárt 

okoz a környezetben, mint amennyi előny 

származik belőle. A szakmai átvilágítási 

kritériumoknak meg kell határozniuk, hogy 

milyen alapvető követelmények 

szükségesek egyéb célkitűzések súlyos 

megsértésének elkerüléséhez. A szakmai 

átvilágítási kritériumok megállapításánál és 

aktualizálásánál a Bizottságnak 

gondoskodnia kell arról, hogy az említett 

kritériumok a rendelkezésre álló 

tudományos adatokra épüljenek, és 

rendszeresen frissüljenek. Ha a 

tudományos értékelés nem teszi lehetővé a 

kockázat megfelelő bizonyossággal történő 

meghatározását, akkor az EUMSZ 191. 

cikkével összhangban az elővigyázatosság 

elvét kell alkalmazni. 

(24) Nem tekinthető környezeti 

szempontból fenntarthatónak az olyan 

gazdasági tevékenység, amely több kárt 

okoz a környezetben, mint amennyi előny 

származik belőle, és ezzel összefüggésben 

valamennyi fő kereskedelmi megállapodás 

esetében független hatástanulmányt kell 

készíteni annak végrehajtása előtt. A 

szakmai átvilágítási kritériumoknak meg 

kell határozniuk, hogy milyen alapvető 

követelmények szükségesek egyéb 

célkitűzések súlyos megsértésének 

elkerüléséhez. A szakmai átvilágítási 

kritériumok megállapításánál és 

aktualizálásánál a Bizottságnak 

gondoskodnia kell arról, hogy az említett 

kritériumok a rendelkezésre álló 

tudományos adatokra épüljenek, és 

rendszeresen frissüljenek. Ha a 

tudományos értékelés nem teszi lehetővé a 

kockázat megfelelő bizonyossággal történő 

meghatározását, akkor az EUMSZ 191. 

cikkével összhangban az elővigyázatosság 

elvét kell alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Nem tekinthető környezeti 

szempontból fenntarthatónak az olyan 

gazdasági tevékenység, amely több kárt 

okoz a környezetben, mint amennyi előny 

származik belőle. A szakmai átvilágítási 

kritériumoknak meg kell határozniuk, hogy 

milyen alapvető követelmények 

(24) Nem tekinthető környezeti 

szempontból fenntarthatónak az olyan 

gazdasági tevékenység, amely több kárt 

okoz a környezetben, mint amennyi előny 

származik belőle. A szakmai átvilágítási 

kritériumoknak meg kell határozniuk, hogy 

milyen alapvető követelmények 
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szükségesek egyéb célkitűzések súlyos 

megsértésének elkerüléséhez. A szakmai 

átvilágítási kritériumok megállapításánál és 

aktualizálásánál a Bizottságnak 

gondoskodnia kell arról, hogy az említett 

kritériumok a rendelkezésre álló 

tudományos adatokra épüljenek, és 

rendszeresen frissüljenek. Ha a 

tudományos értékelés nem teszi lehetővé a 

kockázat megfelelő bizonyossággal történő 

meghatározását, akkor az EUMSZ 191. 

cikkével összhangban az elővigyázatosság 

elvét kell alkalmazni. 

szükségesek egyéb célkitűzések súlyos 

megsértésének elkerüléséhez. A szakmai 

átvilágítási kritériumok megállapításánál és 

aktualizálásánál a Bizottságnak 

gondoskodnia kell arról, hogy az említett 

kritériumok a rendelkezésre álló 

tudományos adatokra épüljenek, 

rendszeresen frissüljenek és vegyék 

figyelembe a technológiák teljes 

értékláncát és életciklusát. Biztosítani kell 

továbbá, hogy rendszeresen frissüljenek. 
Ha a tudományos értékelés nem teszi 

lehetővé a kockázat megfelelő 

bizonyossággal történő meghatározását, 

akkor az EUMSZ 191. cikkével 

összhangban az elővigyázatosság elvét kell 

alkalmazni. 

Or. fr 

 

Módosítás  210 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Nem tekinthető környezeti 

szempontból fenntarthatónak az olyan 

gazdasági tevékenység, amely több kárt 

okoz a környezetben, mint amennyi előny 

származik belőle. A szakmai átvilágítási 

kritériumoknak meg kell határozniuk, hogy 

milyen alapvető követelmények 

szükségesek egyéb célkitűzések súlyos 

megsértésének elkerüléséhez. A szakmai 

átvilágítási kritériumok megállapításánál és 

aktualizálásánál a Bizottságnak 

gondoskodnia kell arról, hogy az említett 

kritériumok a rendelkezésre álló 

tudományos adatokra épüljenek, és 

rendszeresen frissüljenek. Ha a 

tudományos értékelés nem teszi lehetővé a 

kockázat megfelelő bizonyossággal történő 

meghatározását, akkor az EUMSZ 191. 

(24) Nem tekinthető környezeti 

szempontból fenntarthatónak az olyan 

gazdasági tevékenység, amely több kárt 

okoz a környezetben, mint amennyi előny 

származik belőle. A szakmai átvilágítási 

kritériumoknak meg kell határozniuk, hogy 

milyen alapvető követelmények 

szükségesek egyéb célkitűzések súlyos 

megsértésének elkerüléséhez. A szakmai 

átvilágítási kritériumok megállapításánál és 

aktualizálásánál a Bizottságnak 

gondoskodnia kell arról, hogy az említett 

kritériumok észszerűek és arányosak 

legyenek, valamint a rendelkezésre álló 

tudományos adatokra épüljenek, és 

rendszeresen frissüljenek. Ha a 

tudományos értékelés nem teszi lehetővé a 

kockázat megfelelő bizonyossággal történő 



 

AM\1172566HU.doc 75/188 PE632.153v01-00 

 HU 

cikkével összhangban az elővigyázatosság 

elvét kell alkalmazni. 

meghatározását, akkor az EUMSZ 191. 

cikkével összhangban az elővigyázatosság 

elvét kell alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapításánál a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie az infrastrukturális 

ágazat sajátosságait, illetve a költség-

haszon elemzés során figyelembe kell 

vennie a környezeti, társadalmi és 

gazdasági externáliákat. Ezzel 

kapcsolatban a Bizottságnak figyelembe 

kell vennie a nemzetközi szervezetek, így 

például az OECD munkáját, a vonatkozó 

uniós jogszabályokat és előírásokat, 

ideértve a következőket: a 2001/42/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv42 , a 

2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv43 a 2014/23/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv44 , a 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv45 , a 2014/25/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv46 , illetve a 

jelenlegi módszertant. Ilyen értelemben a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak abban 

kell támogatniuk a megfelelő irányítási 

keretrendszereket, hogy a beruházás 

életciklusának minden szakaszában 

magukba foglalják az Egyesült Nemzetek 

által támogatott felelős befektetési 

elvekben47 meghatározott környezeti, 

társadalmi és irányítási tényezőket. 

(26) A szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapításánál a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie a különböző 

ágazatok sajátosságait, illetve a költség-

haszon elemzés során figyelembe kell 

vennie a környezeti, társadalmi és 

gazdasági externáliákat. Az 

energiaágazatot illetően a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie az EUMSZ 194. 

cikkét és a tagállamok azon jogát, hogy 

meghatározzák az energiaforrásaik 

kiaknázására vonatkozó feltételeket, a 

különböző energiaforrások közötti 

választásukat és energiaellátásuk 

általános szerkezetét. Ezzel kapcsolatban a 

Bizottságnak figyelembe kell vennie a 

nemzetközi szervezetek, így például az 

OECD munkáját, a vonatkozó uniós 

jogszabályokat és előírásokat, ideértve a 

következőket: a 2001/42/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv42 , a 

2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv43 a 2014/23/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv44 , a 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv45 , a 2014/25/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv46 , illetve a 

jelenlegi módszertant. Ilyen értelemben a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak abban 

kell támogatniuk a megfelelő irányítási 

keretrendszereket, hogy a beruházás 

életciklusának minden szakaszában 
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magukba foglalják az Egyesült Nemzetek 

által támogatott felelős befektetési 

elvekben47 meghatározott környezeti, 

társadalmi és irányítási tényezőket. 

_________________ _________________ 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 

2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) 

bizonyos tervek és programok környezetre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 

197., 2001.7.21., 30. o.). 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 

2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) 

bizonyos tervek és programok környezetre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 

197., 2001.7.21., 30. o.). 

43 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011/92/EU irányelve (2011. december 

13.) az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról, (HL L 26., 2012.1.28. 1. o.). 

43 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011/92/EU irányelve (2011. december 

13.) az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról, (HL L 26., 2012.1.28. 1. o.). 

44 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a 

koncessziós szerződésekről (HL L 94., 

2014.3.28., 1. o.). 

44 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a 

koncessziós szerződésekről (HL L 94., 

2014.3.28., 1. o.). 

45 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 

2014.3.28., 65. o.). 

45 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 

2014.3.28., 65. o.). 

46 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a 

vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 

szolgáltatási ágazatban működő 

ajánlatkérők beszerzéseiről és a 

2004/17/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 

243. o.). 

46 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a 

vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 

szolgáltatási ágazatban működő 

ajánlatkérők beszerzéseiről és a 

2004/17/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 

243. o.). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Módosítás  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapításánál a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie az infrastrukturális 

ágazat sajátosságait, illetve a költség-

haszon elemzés során figyelembe kell 

vennie a környezeti, társadalmi és 

gazdasági externáliákat. Ezzel 

kapcsolatban a Bizottságnak figyelembe 

kell vennie a nemzetközi szervezetek, így 

például az OECD munkáját, a vonatkozó 

uniós jogszabályokat és előírásokat, 

ideértve a következőket: a 2001/42/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv42 , a 

2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv43 a 2014/23/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv44 , a 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv45 , a 2014/25/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv46 , illetve a 

jelenlegi módszertant. Ilyen értelemben a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak abban 

kell támogatniuk a megfelelő irányítási 

keretrendszereket, hogy a beruházás 

életciklusának minden szakaszában 

magukba foglalják az Egyesült Nemzetek 

által támogatott felelős befektetési 

elvekben47 meghatározott környezeti, 

társadalmi és irányítási tényezőket. 

(26) A szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapításánál a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie a különböző 

ágazatok sajátosságait, illetve a költség-

haszon elemzés során figyelembe kell 

vennie a környezeti, társadalmi és 

gazdasági externáliákat. Ezzel 

kapcsolatban a Bizottságnak figyelembe 

kell vennie a nemzetközi szervezetek, így 

például az OECD munkáját, a vonatkozó 

uniós jogszabályokat és előírásokat, 

ideértve a következőket: a 2001/42/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv42 , a 

2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv43 a 2014/23/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv44 , a 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv45 , a 2014/25/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv46 , illetve a 

jelenlegi módszertant. Ilyen értelemben a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak abban 

kell támogatniuk a megfelelő irányítási 

keretrendszereket, hogy a beruházás 

életciklusának minden szakaszában 

magukba foglalják az Egyesült Nemzetek 

által támogatott felelős befektetési 

elvekben47 meghatározott környezeti, 

társadalmi és irányítási tényezőket. 

_________________ _________________ 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 

2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) 

bizonyos tervek és programok környezetre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 

197., 2001.7.21., 30. o.). 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 

2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) 

bizonyos tervek és programok környezetre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 

197., 2001.7.21., 30. o.). 

43 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011/92/EU irányelve (2011. december 

13.) az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról, (HL L 26., 2012.1.28. 1. o.). 

43 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011/92/EU irányelve (2011. december 

13.) az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról, (HL L 26., 2012.1.28. 1. o.). 

44 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a 

koncessziós szerződésekről (HL L 94., 

2014.3.28., 1. o.). 

44 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a 

koncessziós szerződésekről (HL L 94., 

2014.3.28., 1. o.). 
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45 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 

2014.3.28., 65. o.). 

45 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 

2014.3.28., 65. o.). 

46 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a 

vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 

szolgáltatási ágazatban működő 

ajánlatkérők beszerzéseiről és a 

2004/17/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 

243. o.). 

46 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a 

vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 

szolgáltatási ágazatban működő 

ajánlatkérők beszerzéseiről és a 

2004/17/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 

243. o.). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Módosítás  213 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (26a) A szakmai átvilágítási kritériumok 

meghatározásakor a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie az olyan 

tevékenységeket előmozdító átmeneti 

intézkedéseket is, amelyek támogatják a 

fenntarthatóbb, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságra való áttérést. 

Or. en 

 

Módosítás  214 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (26a) A szakmai átvilágítási kritériumok 

meghatározásakor a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie az olyan 

tevékenységeket előmozdító átmeneti 

intézkedéseket is, amelyek támogatják a 

fenntartható, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságra való áttérést. 

Or. en 

 

Módosítás  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

forrásszerzésénél a versenytorzulás 

elkerülése érdekében a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 

egy adott ágazatban valamennyi érintett 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntarthatónak 

minősülhessen – és egyenlő elbánásban is 

részesülhessen –, ha azonos módón járul 

hozzá az e rendeletben meghatározott egy 

vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 

tükrözniük kell. Az említett kritériumok 

azonban egy-egy ágazatban nem 

hozhatnak bizonyos gazdasági 

tevékenységeket másokkal szemben 

igazságtalanul hátrányos helyzetbe, ha az 

előbbiek ugyanolyan mértékben 

hozzájárulnak a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, mint az utóbbiak. 

(27) A környezeti szempontból 

fenntartható innováció ösztönzése és a 
környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek forrásszerzésénél 

a versenytorzulás elkerülése érdekében a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak 

biztosítaniuk kell azt, hogy a gazdasági 

makroágazatokban (azaz a NACE-

ágazatokban, mint amilyen a 

mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a 

halászat, a feldolgozóipar, a 

villamosenergia-, a gáz-, a gőzellátás és a 

légkondicionálás, az építőipari, a 

közlekedési és a raktározási 

szolgáltatások) valamennyi érintett 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntarthatónak 

minősülhessen – és egyenlő elbánásban is 

részesülhessen –, ha azonos módon járul 

hozzá az e rendeletben meghatározott egy 

vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez, 

miközben nem sérti súlyosan a 3. és 12. 

cikkben meghatározott egyik 

környezetvédelmi célkitűzést sem. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 
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képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a szakmai 

átvilágítási kritériumoknak is tükrözniük 

kell. Az említett kritériumok azonban egy-

egy gazdasági makroágazatban nem 

hozhatnak bizonyos gazdasági 

tevékenységeket másokkal szemben 

igazságtalanul hátrányos helyzetbe, ha az 

előbbiek ugyanolyan mértékben 

hozzájárulnak a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, mint az utóbbiak, 

miközben nem sértik súlyosan a 3. és 12. 

cikkben meghatározott egyik 

környezetvédelmi célkitűzést sem. 

Or. en 

 

Módosítás  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

forrásszerzésénél a versenytorzulás 

elkerülése érdekében a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 

egy adott ágazatban valamennyi érintett 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntarthatónak 

minősülhessen – és egyenlő elbánásban is 

részesülhessen –, ha azonos módón járul 

hozzá az e rendeletben meghatározott egy 

vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 

tükrözniük kell. Az említett kritériumok 

azonban egy-egy ágazatban nem hozhatnak 

bizonyos gazdasági tevékenységeket 

másokkal szemben igazságtalanul 

hátrányos helyzetbe, ha az előbbiek 

(27) A környezeti szempontból 

fenntartható innováció ösztönzése és a 
környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek forrásszerzésénél 

a versenytorzulás elkerülése érdekében a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak 

biztosítaniuk kell azt, hogy a fő gazdasági 

ágazatokban, beleértve többek között a 

mezőgazdasági, az építőipari, az energia-, 

a vegyipari, a közlekedési és a termelési 

ágazatot, valamennyi érintett gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntarthatónak minősülhessen – és 

egyenlő elbánásban is részesülhessen –, ha 

azonos módon járul hozzá az e rendeletben 

meghatározott egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 
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ugyanolyan mértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 

tükrözniük kell. Az említett kritériumok 

azonban egy-egy ágazatban nem hozhatnak 

bizonyos gazdasági tevékenységeket 

másokkal szemben igazságtalanul 

hátrányos helyzetbe, ha az előbbiek 

ugyanolyan mértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 

Or. en 

Indokolás 

A szakmai átvilágítási kritériumoknak magukban kell foglalniuk minden olyan ágazatot, 

amely hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. 

 

Módosítás  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

forrásszerzésénél a versenytorzulás 

elkerülése érdekében a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 

egy adott ágazatban valamennyi érintett 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntarthatónak 

minősülhessen – és egyenlő elbánásban is 

részesülhessen –, ha azonos módón járul 

hozzá az e rendeletben meghatározott egy 

vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 

tükrözniük kell. Az említett kritériumok 

azonban egy-egy ágazatban nem hozhatnak 

bizonyos gazdasági tevékenységeket 

másokkal szemben igazságtalanul 

hátrányos helyzetbe, ha az előbbiek 

ugyanolyan mértékben hozzájárulnak a 

(27) A környezeti szempontból 

fenntartható innováció ösztönzése és a 
környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek forrásszerzésénél 

a versenytorzulás elkerülése érdekében a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak 

biztosítaniuk kell azt, hogy egy adott 

ágazatban, beleértve többek között a 

feldolgozóipari, a mezőgazdasági, az 

építőipari, az energia- és a közlekedési 

ágazatot, valamennyi érintett gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntarthatónak minősülhessen – és 

egyenlő elbánásban is részesülhessen –, ha 

azonos módon járul hozzá az e rendeletben 

meghatározott egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 

tükrözniük kell. Az említett kritériumok 
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környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 

azonban egy-egy ágazatban nem hozhatnak 

bizonyos gazdasági tevékenységeket 

másokkal szemben igazságtalanul 

hátrányos helyzetbe, ha az előbbiek 

ugyanolyan mértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 

Or. en 

 

Módosítás  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

forrásszerzésénél a versenytorzulás 

elkerülése érdekében a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 

egy adott ágazatban valamennyi érintett 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntarthatónak 

minősülhessen – és egyenlő elbánásban is 

részesülhessen –, ha azonos módón járul 

hozzá az e rendeletben meghatározott egy 

vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 

tükrözniük kell. Az említett kritériumok 

azonban egy-egy ágazatban nem hozhatnak 

bizonyos gazdasági tevékenységeket 

másokkal szemben igazságtalanul 

hátrányos helyzetbe, ha az előbbiek 

ugyanolyan mértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 

(27) Környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

forrásszerzésénél a versenytorzulás 

elkerülése érdekében a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 

a fő gazdasági ágazatokban, beleértve 

többek között a mezőgazdasági, az 

építőipari, az energia-, a közlekedési és 

termelési ágazatot, az érintett gazdasági 

tevékenységek környezeti szempontból 

fenntarthatónak minősülhessenek – és 

egyenlő elbánásban is részesülhessenek –, 

ha azonos módon járulnak hozzá az e 

rendeletben meghatározott egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit az ágazatspecifikus 

kritériumoknak is tükrözniük kell. Az 

említett kritériumok azonban egy-egy 

ágazatban nem hozhatnak bizonyos 

gazdasági tevékenységeket másokkal 

szemben igazságtalanul hátrányos 

helyzetbe, ha az előbbiek ugyanolyan 

mértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 
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Or. en 

 

Módosítás  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

forrásszerzésénél a versenytorzulás 

elkerülése érdekében a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 

egy adott ágazatban valamennyi érintett 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntarthatónak 

minősülhessen – és egyenlő elbánásban is 

részesülhessen –, ha azonos módón járul 

hozzá az e rendeletben meghatározott egy 

vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 

tükrözniük kell. Az említett kritériumok 

azonban egy-egy ágazatban nem hozhatnak 

bizonyos gazdasági tevékenységeket 

másokkal szemben igazságtalanul 

hátrányos helyzetbe, ha az előbbiek 

ugyanolyan mértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 

(27) Környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

forrásszerzésénél a versenytorzulás 

elkerülése érdekében a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 

egy adott ágazatban valamennyi érintett 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntarthatónak 

minősülhessen – és egyenlő elbánásban is 

részesülhessen –, ha azonos módon járul 

hozzá az e rendeletben meghatározott egy 

vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 

tükrözniük kell. Az átvilágítási 

kritériumok ezért nem eredményezhetik 

fekete vagy barna lista létrehozását. Az 

említett kritériumok azonban egy-egy 

ágazatban nem hozhatnak bizonyos 

gazdasági tevékenységeket másokkal 

szemben igazságtalanul hátrányos 

helyzetbe, ha az előbbiek ugyanolyan 

mértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 

Or. en 

 

Módosítás  220 

Bas Eickhout 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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27 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

forrásszerzésénél a versenytorzulás 

elkerülése érdekében a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 

egy adott ágazatban valamennyi érintett 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntarthatónak 

minősülhessen – és egyenlő elbánásban is 

részesülhessen –, ha azonos módón járul 

hozzá az e rendeletben meghatározott egy 

vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 

tükrözniük kell. Az említett kritériumok 

azonban egy-egy ágazatban nem hozhatnak 

bizonyos gazdasági tevékenységeket 

másokkal szemben igazságtalanul 

hátrányos helyzetbe, ha az előbbiek 

ugyanolyan mértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 

(27) Környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

forrásszerzésénél a versenytorzulás 

elkerülése érdekében a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 

egy adott ágazatban valamennyi érintett 

gazdasági tevékenység e tevékenységek 

végzési módja szerint környezeti 

szempontból fenntarthatónak 

minősülhessen – és egyenlő elbánásban is 

részesülhessen –, ha azonos módon járul 

hozzá az e rendeletben meghatározott egy 

vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 

tükrözniük kell. Az említett kritériumok 

azonban egy-egy ágazatban nem hozhatnak 

bizonyos gazdasági tevékenységeket 

másokkal szemben igazságtalanul 

hátrányos helyzetbe, ha az előbbiek 

ugyanolyan mértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 

Or. en 

 

Módosítás  221 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

forrásszerzésénél a versenytorzulás 

elkerülése érdekében a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 

egy adott ágazatban valamennyi érintett 

(27) Környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

forrásszerzésénél a versenytorzulás 

elkerülése érdekében a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 

egy adott ágazatban valamennyi érintett 
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gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntarthatónak 

minősülhessen – és egyenlő elbánásban is 

részesülhessen –, ha azonos módón járul 

hozzá az e rendeletben meghatározott egy 

vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 

tükrözniük kell. Az említett kritériumok 

azonban egy-egy ágazatban nem hozhatnak 

bizonyos gazdasági tevékenységeket 

másokkal szemben igazságtalanul 

hátrányos helyzetbe, ha az előbbiek 

ugyanolyan mértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntarthatónak 

minősülhessen – és egyenlő elbánásban is 

részesülhessen –, ha azonos módon járul 

hozzá az e rendeletben meghatározott egy 

vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként változó lehet azonban annak 

mértéke, hogy egy tevékenység mennyire 

képes hozzájárulni a környezetvédelmi 

célkitűzésekhez, amit a kritériumoknak is 

tükrözniük kell. Az említett kritériumokat 

azonban egy-egy ágazatban valamennyi 

piaci szereplőre egyformán alkalmazni 

kell, és azok nem hozhatnak bizonyos 

gazdasági tevékenységeket másokkal 

szemben igazságtalanul hátrányos 

helyzetbe, ha az előbbiek ugyanolyan 

mértékben hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, mint az 

utóbbiak. 

Or. en 

 

Módosítás  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (27a) A környezeti szempontból 

fenntartható tevékenységek a teljes 

értékláncon belül kifejlesztett 

technológiák és termékek eredményei. 

Ezért a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak figyelembe kell venniük a 

teljes értéklánc szerepét a nyersanyagok 

feldolgozásától kezdve a végtermékig és 

annak hulladékfázisáig a környezeti 

szempontból fenntartható tevékenységek 

végső meghatározása során. 

Or. en 



 

PE632.153v01-00 86/188 AM\1172566HU.doc 

HU 

Indokolás 

A környezeti szempontból fenntartható tevékenységek a különböző ágazatok és gazdasági 

szereplők közötti, teljes értékláncon belüli együttműködéstől függenek. E szempontnak 

tükröződnie kell a környezeti szempontból fenntartható tevékenységek szakmai átvilágítási 

kritériumaiban is. 

 

Módosítás  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (27a) A jól működő értékláncok 

megzavarásának elkerülése érdekében a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak 

figyelembe kell venniük, hogy a 

környezeti szempontból fenntartható 

tevékenységeket több gazdasági szereplő 

által kifejlesztett technológiák és termékek 

teszik lehetővé. 

Or. en 

 

Módosítás  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapításánál a Bizottságnak fel kell 

mérnie, hogy a környezeti szempontból 

fenntartható tevékenységekre vonatkozó, 

említett kritériumok elfogadása vajon nem 

jár-e eszközök meg nem térülésével, vagy 

nem eredményez-e összeegyeztethetetlen 

ösztönzőket, illetve lehet-e valamilyen 

negatív hatása a pénzügyi piacok 

likviditására. 

(28) A szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapításánál a Bizottságnak fel kell 

mérnie az áttérés azon lehetséges 

kockázatát, hogy a környezeti szempontból 

fenntartható tevékenységekre vonatkozó, 

említett kritériumok elfogadásának üteme 

vajon nem jár-e eszközök meg nem 

térülésével, vagy nem eredményez-e 

összeegyeztethetetlen ösztönzőket, illetve 
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lehet-e valamilyen negatív hatása a 

pénzügyi piacok likviditására. 

Or. en 

 

Módosítás  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a befektetéseket a környezetvédelmi 

célkitűzéseket leginkább pozitív módon 

befolyásoló gazdasági tevékenységek felé 

irányítsa, a Bizottságnak elsődlegesen azon 

gazdasági tevékenységek szakmai 

átvilágítási kritériumait kell 

megállapítania, amelyek potenciálisan a 

legjobban hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez. 

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a befektetéseket a környezetvédelmi 

célkitűzéseket leginkább pozitív módon 

befolyásoló gazdasági tevékenységek felé 

irányítsa, a Bizottságnak elsődlegesen azon 

gazdasági tevékenységek szakmai 

átvilágítási kritériumait kell 

megállapítania, amelyek potenciálisan a 

legjobban hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez. Az 

átvilágítási kritériumoknak 

projekteredményeken kell alapulniuk, 

hogy megkönnyítsék az új technológiák 

azonosítását és kifejlesztését, valamint 

megfelelően figyelembe vegyék e 

technológiák skálázhatóságát. 

Or. en 

 

Módosítás  226 

Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a befektetéseket a környezetvédelmi 

célkitűzéseket leginkább pozitív módon 

befolyásoló gazdasági tevékenységek felé 

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a befektetéseket a környezetvédelmi 

célkitűzéseket leginkább pozitív módon 

befolyásoló gazdasági tevékenységek felé 
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irányítsa, a Bizottságnak elsődlegesen azon 

gazdasági tevékenységek szakmai 

átvilágítási kritériumait kell 

megállapítania, amelyek potenciálisan a 

legjobban hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez. 

irányítsa, a Bizottságnak elsődlegesen azon 

gazdasági tevékenységek szakmai 

átvilágítási kritériumait kell 

megállapítania, amelyek potenciálisan a 

legjobban hozzájárulnak a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez és 

kiemelt kérdésként az éghajlatváltozás 

hatásainak mérsékléséhez. A szakmai 

átvilágítási kritériumoknak kellően 

rugalmasnak kell lenniük az új 

technológiák és innovációk fokozatos 

bevezetéséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Megfelelő szakmai átvilágítási 

kritériumokat lehet megállapítani a 

közlekedési ágazat számára, beleértve a 

mobil eszközöket is, és ennek során 

figyelembe kell venni azt, hogy a 

közlekedési ágazat, beleértve a nemzetközi 

szállítmányozást, közel 26 %-kal 

részesedik az Unió üvegházhatásúgáz-

kibocsátásában. Ahogy a fenntartható 

növekedés finanszírozására vonatkozó 

cselekvési tervből48 is kiderül, az uniós 

közlekedési ágazatban évente mintegy 

30 %-os fenntartható fejlesztési beruházási 

többletigény mutatkozik, egyebek mellett a 

modális váltás és a közlekedésszervezés 

ösztönzésével a villamosítás növelése vagy 

a kevésbé szennyező közlekedési módokra 

történő áttérés révén. 

(31) Megfelelő szakmai átvilágítási 

kritériumokat lehet megállapítani a 

közlekedési ágazat számára, beleértve a 

mobil eszközöket is, és ennek során 

figyelembe kell venni a technológiák teljes 

életciklusát és azt, hogy a közlekedési 

ágazat, beleértve a nemzetközi 

szállítmányozást, közel 26 %-kal 

részesedik az Unió üvegházhatásúgáz-

kibocsátásában. Ahogy a fenntartható 

növekedés finanszírozására vonatkozó 

cselekvési tervből48 is kiderül, az uniós 

közlekedési ágazatban évente mintegy 

30 %-os fenntartható fejlesztési beruházási 

többletigény mutatkozik, egyebek mellett a 

modális váltás és a közlekedésszervezés 

ösztönzésével a villamosítás növelése vagy 

a kevésbé szennyező közlekedési módokra 

történő áttérés révén. 

_________________ _________________ 

48 COM(2018) 97 final. 48 COM(2018)0097. 
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Or. fr 

 

Módosítás  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok és a 

harmonizált mutatók megállapítási és 

aktualizálási folyamatába be kell vonni az 

érdekelt feleket, és figyelembe kell venni a 

tudományos bizonyítékokat, a bevált 

gyakorlatokat, valamint a már elvégzett 

munkát és a meglévő szervezeteket, 

nevezetesen az Európai Bizottság 

körforgásos gazdasággal foglalkozó 

platformját, és az érintett területeken 

bizonyítható tudással és tapasztalatokkal 

rendelkező szakértők tanácsát. Ennek 

érdekében a Bizottságnak létre kell hoznia 

egy fenntartható finanszírozással 

foglalkozó platformot. A platformnak az 

állami és a magánszektort egyaránt 

képviselő szakemberekből kell állnia. Az 

állami szektor képviselői közé be kell 

vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség és a nemzeti környezetvédelmi 

ügynökségek, az európai felügyeleti 

hatóságok, az Európai Pénzügyi 

Beszámolási Tanácsadó Csoport és az 

Európai Beruházási Bank szakértőit. A 

magánszektor szakértői közé be kell vonni 

az érdekelt felek képviselőit, beleértve a 

pénzügyi piaci szereplőket, egyetemeket, 

kutatóintézeteket, egyesületeket és 

szervezeteket. A platformnak a szakmai 

átvilágítási kritériumok és a harmonizált 

mutatók kidolgozására, elemzésére és 
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arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a harmonizált 

mutatókon alapuló szakmai átvilágítási 

kritériumok elfogadása előtt a jelenlegi 

piaci gyakorlat értelmében fenntartható 

eszköznek vagy negatív környezeti 

hatásokkal járó eszköznek tekintettek. A 

platformnak tanácsot kell adnia továbbá a 

Bizottságnak arra vonatkozóan is, hogy 

vajon a szakmai átvilágítási kritériumok és 

mutatók megfelelőek-e ahhoz, hogy a 

fenntartható befektetések könnyítését célzó 

későbbi uniós szakpolitikai 

kezdeményezésekben is felhasználják őket. 

A platformnak tanácsot kell adnia a 

Bizottságnak a vállalatok és pénzügyi 

piaci szereplők fenntarthatósági 

beszámolási standardjainak és integrált 

jelentéstételi standardjainak 

kidolgozásával kapcsolatosan, többek 

között a 2013/34/EU irányelv 

felülvizsgálata révén. 

Or. en 

 

Módosítás  229 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 
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tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

globális tapasztalatokkal rendelkező 

szakértők tanácsát. Ennek érdekében a 

Bizottságnak létre kell hoznia egy 

fenntartható finanszírozással foglalkozó 

platformot. A platformnak az állami és a 

magánszektort egyaránt képviselő 

szakemberekből kell állnia. Az állami 

szektor képviselői közé be kell vonni az 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség, az 

európai felügyeleti hatóságok és az Európai 

Beruházási Bank szakértőit. A 

magánszektor szakértőinek tükrözniük kell 

az ágazat kiterjedtségét, és közéjük be kell 

vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. Szükség 

esetén a platform számára lehetővé kell 

tenni azt, hogy nem tagoktól tanácsot 

kérjen. A platformnak a szakmai 

átvilágítási kritériumok kidolgozására, 

elemzésére és felülvizsgálatára vonatkozó 

tanácsokat kell adnia a Bizottságnak, 

többek között arra vonatkozóan, hogy 

milyen potenciális hatást gyakorolnak azon 

eszközök értékelésére, amelyeket a 

szakmai átvilágítási kritériumok elfogadása 

előtt a jelenlegi piaci gyakorlat értelmében 

zöld eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

Or. en 

 

Módosítás  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni a tudományos 

bizonyítékokat, a társadalmi-gazdasági 

hatásokat, a bevált gyakorlatokat és a 

valamennyi érintett területen bizonyítható 

tudással és tapasztalatokkal rendelkező 

szakértők tanácsát. Ennek érdekében a 

Bizottságnak létre kell hoznia egy 

fenntartható finanszírozással foglalkozó 

platformot. A platformnak az állami és a 

magánszektort egyaránt képviselő 

szakemberek széles köréből kell állnia, 

hogy biztosított legyen valamennyi érintett 

szektor sajátosságainak megfelelő 

figyelembevétele. Az állami szektor 

képviselői közé be kell vonni az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség, az európai 

felügyeleti hatóságok és az Európai 

Beruházási Bank szakértőit. A 

magánszektor szakértői közé be kell vonni 

az érdekelt felek képviselőit, beleértve a 

pénzügyi piaci szereplőket, a 

reálgazdaság, így a feldolgozóipar 

képviselőit, egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

a szakmai átvilágítási kritériumok 
megfelelőségére vonatkozóan is. 
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Or. en 

 

Módosítás  231 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, a 

reálgazdaság képviselőit, akik az ágazatok 

széles körét képviselik, egyetemeket, 

kutatóintézeteket, egyesületeket és 

szervezeteket. A platformnak a szakmai 

átvilágítási kritériumok kidolgozására, 

elemzésére és felülvizsgálatára vonatkozó 

tanácsokat kell adnia a Bizottságnak, 

többek között arra vonatkozóan, hogy 

milyen potenciális hatást gyakorolnak azon 

eszközök értékelésére, amelyeket a 

szakmai átvilágítási kritériumok elfogadása 

előtt a jelenlegi piaci gyakorlat értelmében 

zöld eszköznek tekintettek. 
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Bizottságnak arra vonatkozóan is, hogy 

vajon a szakmai átvilágítási kritériumok 

megfelelőek-e ahhoz, hogy a fenntartható 

befektetések könnyítését célzó későbbi 

uniós szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy a fenntartható finanszírozással foglalkozó platform érdemi hatást 

gyakoroljon, széles körű forrásokból származó információkra van szüksége. 

 

Módosítás  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 
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egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

egyesületeket és szervezeteket, valamint a 

fő gazdasági ágazatokat, beleértve többek 

között a mezőgazdasági, az építőipari, az 

energia-, a vegyipari, a közlekedési és a 

termelési ágazatot. A platformnak a 

szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

Or. en 

Indokolás 

Tekintettel a szakmai átvilágítási kritériumok kidolgozásához szükséges technikai szakértelem 

terjedelmére, valamennyi érintett gazdasági szereplővel konzultálni kell. 

 

Módosítás  233 

Fulvio Martusciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok és a 

harmonizált mutatók megállapítási és 

aktualizálási folyamatába be kell vonni az 
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figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

érdekelt feleket, és figyelembe kell venni a 

tudományos bizonyítékokat, a bevált 

gyakorlatokat és az érintett területeken 

bizonyítható tudással és tapasztalatokkal 

rendelkező szakértők tanácsát. Ennek 

érdekében a Bizottságnak létre kell hoznia 

egy fenntartható finanszírozással 

foglalkozó platformot. A platformnak az 

állami és a magánszektort egyaránt 

képviselő szakemberekből kell állnia. Az 

állami szektor képviselői közé be kell 

vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok és a harmonizált mutatók 

kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok és mutatók 

megfelelőek-e ahhoz, hogy a fenntartható 

befektetések könnyítését célzó későbbi 

uniós szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

Or. en 

 

Módosítás  234 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok és a 

harmonizált mutatók megállapítási és 

aktualizálási folyamatába be kell vonni az 

érdekelt feleket, és figyelembe kell venni a 

tudományos bizonyítékokat, a bevált 

gyakorlatokat és az érintett területeken 

bizonyítható tudással és tapasztalatokkal 

rendelkező szakértők tanácsát. Ennek 

érdekében a Bizottságnak létre kell hoznia 

egy fenntartható finanszírozással 

foglalkozó platformot. A platformnak az 

állami és a magánszektort egyaránt 

képviselő szakemberekből kell állnia. Az 

állami szektor képviselői közé be kell 

vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok, az Európai Beruházási Bank és 

a nemzeti fejlesztési bankok szakértőit. A 

magánszektor szakértői közé be kell vonni 

az érdekelt felek képviselőit, beleértve a 

pénzügyi piaci szereplőket, a 

feldolgozóipart, egyetemeket, 

kutatóintézeteket, egyesületeket és 

szervezeteket. A platformnak a szakmai 

átvilágítási kritériumok és a harmonizált 

mutatók kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében 

fenntartható eszköznek tekintettek. A 

platformnak tanácsot kell adnia továbbá a 

Bizottságnak arra vonatkozóan is, hogy 

vajon a szakmai átvilágítási kritériumok és 

mutatók megfelelőek-e ahhoz, hogy a 

fenntartható befektetések könnyítését célzó 

későbbi uniós szakpolitikai 

kezdeményezésekben is felhasználják őket. 
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Or. en 

 

Módosítás  235 

Mireille D'Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, a nemzeti környezetvédelmi 

ügynökségek, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 
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arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

Or. fr 

 

Módosítás  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok és a 

harmonizált mutatók megállapítási és 

aktualizálási folyamatába be kell vonni az 

érdekelt feleket, és figyelembe kell venni 

az érintett területeken bizonyítható tudással 

és tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, a 

feldolgozóipart, egyetemeket, 

kutatóintézeteket, egyesületeket és 

szervezeteket. A platformnak a szakmai 

átvilágítási kritériumok kidolgozására, 

elemzésére és felülvizsgálatára vonatkozó 
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adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

tanácsokat kell adnia a Bizottságnak, 

többek között arra vonatkozóan, hogy 

milyen potenciális hatást gyakorolnak azon 

eszközök értékelésére, amelyeket a 

szakmai átvilágítási kritériumok elfogadása 

előtt a jelenlegi piaci gyakorlat értelmében 

zöld eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

Or. en 

 

Módosítás  237 

Giovanni La Via 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok és az Európai Beruházási Bank 

szakértőit. A magánszektor szakértői közé 

(32) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

a szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozásának előkészítésekor a minőségi 

jogalkotás követelményeivel összhangban 

folytassa le a megfelelő konzultációkat. A 

szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítási és aktualizálási folyamatába 

be kell vonni az érdekelt feleket, és 

figyelembe kell venni az érintett 

területeken bizonyítható tudással és 

tapasztalatokkal rendelkező szakértők 

tanácsát. Ennek érdekében a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformot. A 

platformnak az állami és a magánszektort 

egyaránt képviselő szakemberekből kell 

állnia. Az állami szektor képviselői közé be 

kell vonni az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség, az európai felügyeleti 

hatóságok, az Európai Beruházási Bank és 

a nemzeti fejlesztési bankok szakértőit. A 
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be kell vonni az érdekelt felek képviselőit, 

beleértve a pénzügyi piaci szereplőket, 

egyetemeket, kutatóintézeteket, 

egyesületeket és szervezeteket. A 

platformnak a szakmai átvilágítási 

kritériumok kidolgozására, elemzésére és 

felülvizsgálatára vonatkozó tanácsokat kell 

adnia a Bizottságnak, többek között arra 

vonatkozóan, hogy milyen potenciális 

hatást gyakorolnak azon eszközök 

értékelésére, amelyeket a szakmai 

átvilágítási kritériumok elfogadása előtt a 

jelenlegi piaci gyakorlat értelmében zöld 

eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

magánszektor szakértői közé be kell vonni 

az érdekelt felek képviselőit, beleértve a 

pénzügyi piaci szereplőket, egyetemeket, 

kutatóintézeteket, egyesületeket és 

szervezeteket. A platformnak a szakmai 

átvilágítási kritériumok kidolgozására, 

elemzésére és felülvizsgálatára vonatkozó 

tanácsokat kell adnia a Bizottságnak, 

többek között arra vonatkozóan, hogy 

milyen potenciális hatást gyakorolnak azon 

eszközök értékelésére, amelyeket a 

szakmai átvilágítási kritériumok elfogadása 

előtt a jelenlegi piaci gyakorlat értelmében 

zöld eszköznek tekintettek. A platformnak 

tanácsot kell adnia továbbá a Bizottságnak 

arra vonatkozóan is, hogy vajon a szakmai 

átvilágítási kritériumok megfelelőek-e 

ahhoz, hogy a fenntartható befektetések 

könnyítését célzó későbbi uniós 

szakpolitikai kezdeményezésekben is 

felhasználják őket. 

Or. en 

 

Módosítás  238 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az e rendeletben meghatározott 

követelmények részletezése, különösen 

pedig a különböző gazdasági 

tevékenységekre vonatkozóan részletesen 

kidolgozott és méréssel hitelesített arra 

vonatkozó szakmai átvilágítási 

kritériumok megállapítása érdekében, 

hogy a környezetvédelmi célkitűzések 

szempontjából mit jelent a jelentős 

mértékű hozzájárulás és a súlyos sérelem, 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikkével összhangban a 

Bizottságot jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó hatáskörrel kell felruházni a 4. 

(33) Az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kell kézhez kapnia minden 

dokumentumot, és az Európai Parlament és 

a Tanács szakértői számára rendszeres 

részvételt kell lehetővé tenni a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjának ülésein. 
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cikk (3) bekezdésében meghatározott 

tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges információk, valamint a 6. cikk 

(2) bekezdésében, a 7. cikk (2) 

bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, 

a 9. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (2) 

bekezdésében és a 11. cikk (2) 

bekezdésében említett szakmai átvilágítási 

kritériumok vonatkozásában. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munka során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten 

is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. 

április 13-i intézményközi 

megállapodásban szereplő elvekkel 

összhangban kerüljön sor. Különösen a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 

minden dokumentumot, és az Európai 

Parlament és a Tanács szakértői számára 

rendszeres részvételt kell lehetővé tenni a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó 

szakértői csoportjának ülésein. 

Or. en 

 

Módosítás  239 

Costas Mavrides 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az e rendeletben meghatározott 

követelmények részletezése, különösen 

pedig a különböző gazdasági 

tevékenységekre vonatkozóan részletesen 

kidolgozott és méréssel hitelesített arra 

vonatkozó szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítása érdekében, hogy a 

(33) Az e rendeletben meghatározott 

követelmények részletezése, különösen 

pedig a különböző gazdasági 

tevékenységekre vonatkozóan részletesen 

kidolgozott és méréssel hitelesített arra 

vonatkozó szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítása érdekében, hogy a 
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környezetvédelmi célkitűzések 

szempontjából mit jelent a jelentős mértékű 

hozzájárulás és a súlyos sérelem, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

290. cikkével összhangban a Bizottságot 

jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

hatáskörrel kell felruházni a 4. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott tájékoztatási 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

információk, valamint a 6. cikk (2) 

bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, 

a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (2) 

bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében 

és a 11. cikk (2) bekezdésében említett 

szakmai átvilágítási kritériumok 

vonatkozásában. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munka során 

megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is, és hogy 

e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban szereplő 

elvekkel összhangban kerüljön sor. 

Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 

minden dokumentumot, és az Európai 

Parlament és a Tanács szakértői számára 

rendszeres részvételt kell lehetővé tenni a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó 

szakértői csoportjának ülésein. 

környezetvédelmi célkitűzések 

szempontjából mit jelent a jelentős mértékű 

hozzájárulás és a súlyos sérelem, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

290. cikkével összhangban a Bizottságot 

jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

hatáskörrel kell felruházni a 4. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott tájékoztatási 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

információk, valamint a 6. cikk (2) 

bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, 

a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (2) 

bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében 

és a 11. cikk (2) bekezdésében említett 

szakmai átvilágítási kritériumok 

vonatkozásában. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munka során 

megfelelő, széles körű konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői és 

felhasználói szinten is, hogy a gazdaságra 

gyakorolt hatásokat alaposan értékeljék, 
és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. 

április 13-i intézményközi 

megállapodásban szereplő elvekkel 

összhangban kerüljön sor. Különösen a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 

minden dokumentumot, és az Európai 

Parlament és a Tanács szakértői számára 

rendszeres részvételt kell lehetővé tenni a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó 

szakértői csoportjának ülésein. 

Or. en 

 

Módosítás  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 



 

PE632.153v01-00 104/188 AM\1172566HU.doc 

HU 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az e rendeletben meghatározott 

követelmények részletezése, különösen 

pedig a különböző gazdasági 

tevékenységekre vonatkozóan részletesen 

kidolgozott és méréssel hitelesített arra 

vonatkozó szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítása érdekében, hogy a 

környezetvédelmi célkitűzések 

szempontjából mit jelent a jelentős mértékű 

hozzájárulás és a súlyos sérelem, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

290. cikkével összhangban a Bizottságot 

jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

hatáskörrel kell felruházni a 4. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott tájékoztatási 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

információk, valamint a 6. cikk (2) 

bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, 

a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (2) 

bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében 

és a 11. cikk (2) bekezdésében említett 

szakmai átvilágítási kritériumok 

vonatkozásában. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munka során 

megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is, és hogy 

e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban szereplő 

elvekkel összhangban kerüljön sor. 

Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 

minden dokumentumot, és az Európai 

Parlament és a Tanács szakértői számára 

rendszeres részvételt kell lehetővé tenni a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó 

szakértői csoportjának ülésein. 

(33) Az e rendeletben meghatározott 

követelmények részletezése, különösen 

pedig a különböző gazdasági 

tevékenységekre vonatkozóan részletesen 

kidolgozott és méréssel hitelesített arra 

vonatkozó szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítása érdekében, hogy a 

környezetvédelmi és társadalmi 

célkitűzések szempontjából mit jelent a 

jelentős mértékű hozzájárulás és a súlyos 

sérelem, az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikkével összhangban 

a Bizottságot jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó hatáskörrel kell felruházni a 4. 

cikk (3) bekezdésében meghatározott 

tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges információk, valamint a 6. cikk 

(2) bekezdésében, a 7. cikk (2) 

bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, 

a 9. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (2) 

bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében 

és a 11a. cikk (2) bekezdésében említett 

szakmai átvilágítási kritériumok 

vonatkozásában. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munka során 

megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is, és hogy 

e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban szereplő 

elvekkel összhangban kerüljön sor. 

Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 

minden dokumentumot, és az Európai 

Parlament és a Tanács szakértői számára 

rendszeres részvételt kell lehetővé tenni a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó 

szakértői csoportjának ülésein. 

Or. en 
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Módosítás  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az e rendeletben meghatározott 

követelmények részletezése, különösen 

pedig a különböző gazdasági 

tevékenységekre vonatkozóan részletesen 

kidolgozott és méréssel hitelesített arra 

vonatkozó szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítása érdekében, hogy a 

környezetvédelmi célkitűzések 

szempontjából mit jelent a jelentős mértékű 

hozzájárulás és a súlyos sérelem, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

290. cikkével összhangban a Bizottságot 

jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

hatáskörrel kell felruházni a 4. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott tájékoztatási 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

információk, valamint a 6. cikk (2) 

bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, 

a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (2) 

bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében 

és a 11. cikk (2) bekezdésében említett 

szakmai átvilágítási kritériumok 

vonatkozásában. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munka során 

megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is, és hogy 

e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban szereplő 

elvekkel összhangban kerüljön sor. 

Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 

minden dokumentumot, és az Európai 

Parlament és a Tanács szakértői számára 

rendszeres részvételt kell lehetővé tenni a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

(33) Az e rendeletben meghatározott 

követelmények részletezése, különösen 

pedig a különböző gazdasági 

tevékenységekre vonatkozóan részletesen 

kidolgozott és méréssel hitelesített arra 

vonatkozó szakmai átvilágítási kritériumok 

megállapítása érdekében, hogy a 

környezetvédelmi célkitűzések 

szempontjából mit jelent a jelentős mértékű 

hozzájárulás és a súlyos sérelem, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

290. cikkével összhangban a Bizottságot 

jogi aktusok elfogadására vonatkozó 

hatáskörrel kell felruházni a 4. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott tájékoztatási 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

információk, valamint a 6. cikk (2) 

bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, 

a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (2) 

bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében 

és a 11. cikk (2) bekezdésében említett 

szakmai átvilágítási kritériumok 

vonatkozásában. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő nyilvános konzultációkat 

folytasson, és hogy e konzultációkra a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 

Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 

minden dokumentumot, és az Európai 

Parlament és a Tanács szakértői számára 

rendszeres részvételt kell lehetővé tenni a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésével foglalkozó 

szakértői csoportjának ülésein. 
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aktusok előkészítésével foglalkozó 

szakértői csoportjának ülésein. 

Or. en 

 

Módosítás  242 

Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Annak érdekében, hogy az érintett 

szereplőknek elegendő idejük legyen arra, 

hogy megismerjék az e rendeletben 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumokat, valamint hogy 

felkészüljenek ezek alkalmazására, az e 

rendeletben meghatározott 

kötelezettségeket az egyes 

környezetvédelmi célkitűzések 

vonatkozásában az adott szakmai 

átvilágítási kritérium elfogadása után hat 

hónappal kell alkalmazni. 

(34) Annak érdekében, hogy az érintett 

szereplőknek elegendő idejük legyen arra, 

hogy megismerjék az e rendeletben 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumokat, valamint hogy 

felkészüljenek ezek alkalmazására, az e 

rendeletben meghatározott 

kötelezettségeket az egyes 

környezetvédelmi célkitűzések 

vonatkozásában az adott szakmai 

átvilágítási kritérium elfogadása után 

tizenkét hónappal kell alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  243 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) E rendelet alkalmazását 

rendszeresen felül kell vizsgálni annak 

felmérése érdekében, hogy hogyan halad a 

környezeti szempontból fenntartható 

tevékenységekre vonatkozó szakmai 

átvilágítási kritériumok kidolgozása, a 

környezeti szempontból fenntartható 

(35) E rendelet alkalmazását 

rendszeresen, legalább két év elteltével 

felül kell vizsgálni annak felmérése 

érdekében, hogy hogyan halad a környezeti 

és társadalmi szempontból fenntartható 

tevékenységekre vonatkozó szakmai 

átvilágítási kritériumok és harmonizált 



 

AM\1172566HU.doc 107/188 PE632.153v01-00 

 HU 

befektetés fogalmának alkalmazása, és 

szükség van-e a kötelezettségeknek való 

megfelelést ellenőrző mechanizmus 

létrehozására. A felülvizsgálat részeként 

azt is értékelni kell, hogy ki kell-e 

terjeszteni e rendelet hatókörét oly módon, 

hogy a társadalmi szempontú 

fenntarthatósági célkitűzéseket is érintse. 

mutatók kidolgozása, a környezeti és 

társadalmi szempontból fenntartható 

befektetés fogalmának alkalmazása, és 

szükség van-e a kötelezettségeknek való 

megfelelést ellenőrző mechanizmus 

létrehozására. A 2021. december 31-ig 

elvégzendő első felülvizsgálat részeként azt 

is értékelni kell majd, hogy mire 

vonatkozóan és mikor lehet kiterjeszteni e 

rendelet hatókörét oly módon, hogy azon 

társadalmi szempontú fenntarthatósági 

célkitűzéseket is érintse, amelyek az EU új 

hosszú távú fejlesztési stratégiájává váló 

fenntartható fejlesztési célok társadalmi 

vonatkozásaival kapcsolatosak. 

Or. en 

 

Módosítás  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) E rendelet alkalmazását 

rendszeresen felül kell vizsgálni annak 

felmérése érdekében, hogy hogyan halad a 

környezeti szempontból fenntartható 

tevékenységekre vonatkozó szakmai 

átvilágítási kritériumok kidolgozása, a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetés fogalmának alkalmazása, és 

szükség van-e a kötelezettségeknek való 

megfelelést ellenőrző mechanizmus 

létrehozására. A felülvizsgálat részeként 

azt is értékelni kell, hogy ki kell-e 

terjeszteni e rendelet hatókörét oly módon, 

hogy a társadalmi szempontú 

fenntarthatósági célkitűzéseket is érintse. 

(35) E rendelet alkalmazását 

rendszeresen felül kell vizsgálni annak 

felmérése érdekében, hogy hogyan halad a 

környezeti és társadalmi szempontból 

fenntartható tevékenységekre vonatkozó 

szakmai átvilágítási kritériumok 

kidolgozása, a környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható befektetés 

fogalmának alkalmazása, és szükség van-e 

a kötelezettségeknek való megfelelést 

ellenőrző mechanizmus létrehozására. 

Or. en 
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Módosítás  245 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) E rendelet alkalmazását 

rendszeresen felül kell vizsgálni annak 

felmérése érdekében, hogy hogyan halad a 

környezeti szempontból fenntartható 

tevékenységekre vonatkozó szakmai 

átvilágítási kritériumok kidolgozása, a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetés fogalmának alkalmazása, és 

szükség van-e a kötelezettségeknek való 

megfelelést ellenőrző mechanizmus 

létrehozására. A felülvizsgálat részeként 

azt is értékelni kell, hogy ki kell-e 

terjeszteni e rendelet hatókörét oly módon, 

hogy a társadalmi szempontú 

fenntarthatósági célkitűzéseket is érintse. 

(35) E rendelet alkalmazását 

rendszeresen felül kell vizsgálni annak 

felmérése érdekében, hogy hogyan halad a 

környezeti szempontból fenntartható és a 

környezeti szempontból káros 

tevékenységekre vonatkozó szakmai 

átvilágítási kritériumok kidolgozása és a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetés fogalmának alkalmazása. A 

felülvizsgálat részeként azt is értékelni 

kell, hogy ki kell-e terjeszteni e rendelet 

hatókörét oly módon, hogy a társadalmi 

szempontú fenntarthatósági célkitűzéseket 

is érintse. 2020. március 31-ig a 

Bizottságnak adott esetben a megfelelést 

ellenőrző mechanizmus létrehozásáról 

szóló jogalkotási javaslatokat kell 

közzétennie. 

Or. en 

Indokolás 

A megfelelést ellenőrző mechanizmust elsőrendű prioritásként, a rendelet tervezett 

felülvizsgálatán kívül kell kidolgozni. A megfelelést ellenőrző megbízható mechanizmus 

létrehozása elengedhetetlen a keretrendszer működésébe vetett bizalom megteremtéséhez. 

 

Módosítás  246 

Fulvio Martusciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) E rendelet alkalmazását 

rendszeresen felül kell vizsgálni annak 

felmérése érdekében, hogy hogyan halad a 

környezeti szempontból fenntartható 

(35) E rendelet alkalmazását 

rendszeresen, de legalább évente felül kell 

vizsgálni annak felmérése érdekében, hogy 

hogyan halad a környezeti szempontból 
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tevékenységekre vonatkozó szakmai 

átvilágítási kritériumok kidolgozása, a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetés fogalmának alkalmazása, és 

szükség van-e a kötelezettségeknek való 

megfelelést ellenőrző mechanizmus 

létrehozására. A felülvizsgálat részeként 

azt is értékelni kell, hogy ki kell-e 

terjeszteni e rendelet hatókörét oly módon, 

hogy a társadalmi szempontú 

fenntarthatósági célkitűzéseket is érintse. 

fenntartható tevékenységekre vonatkozó 

szakmai átvilágítási kritériumok és 

harmonizált mutatók kidolgozása, a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetés fogalmának alkalmazása, és 

szükség van-e a kötelezettségeknek való 

megfelelést ellenőrző mechanizmus 

létrehozására. A felülvizsgálat részeként 

értékelni kell az e rendelet hatókörének 

oly módon történő kiterjesztéséhez 

szükséges rendelkezéseket is, hogy a 

társadalmi szempontú fenntarthatósági 

célkitűzéseket is érintse. 

Or. en 

 

Módosítás  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) E rendelet alkalmazását 

rendszeresen felül kell vizsgálni annak 

felmérése érdekében, hogy hogyan halad a 

környezeti szempontból fenntartható 

tevékenységekre vonatkozó szakmai 

átvilágítási kritériumok kidolgozása, a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetés fogalmának alkalmazása, és 

szükség van-e a kötelezettségeknek való 

megfelelést ellenőrző mechanizmus 

létrehozására. A felülvizsgálat részeként 

azt is értékelni kell, hogy ki kell-e 

terjeszteni e rendelet hatókörét oly módon, 

hogy a társadalmi szempontú 

fenntarthatósági célkitűzéseket is érintse. 

(35) E rendelet alkalmazását 

rendszeresen felül kell vizsgálni annak 

felmérése érdekében, hogy hogyan halad a 

környezeti szempontból fenntartható 

tevékenységekre vonatkozó szakmai 

átvilágítási kritériumok kidolgozása, a 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetés fogalmának alkalmazása, és 

szükség van-e a kötelezettségeknek való 

megfelelést ellenőrző mechanizmus 

létrehozására. A felülvizsgálat részeként 

azt is értékelni kell, hogy ki kell-e 

terjeszteni e rendelet hatókörét oly módon, 

hogy a társadalmi és gazdasági szempontú 

fenntarthatósági célkitűzéseket is érintse. 

Or. en 

 

Módosítás  248 

Kateřina Konečná 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti szempontú fenntarthatósága 

mértékének megállapítása érdekében 

meghatározza azokat a kritériumokat, 

amelyek alapján eldönthető, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e. 

(1) Ez a rendelet az egyedi befektetési 

projektek környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapítása 

érdekében meghatározza azokat a szén-

dioxid-kibocsátáson alapuló 
kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntartható-e. 

Or. en 

Indokolás 

Nem büntethetők azok az egyedi fenntartható projektek, amelyeket olyan vállalatok 

kezdeményeznek, amelyeknek esetleg nem a teljes portfóliója alapul teljes mértékben 

fenntartható eszközökön. Az éghajlatváltozás elleni sikeres küzdelemhez elengedhetetlen a 

szén-dioxid-kitettségre vonatkozó kritériumok meghatározása. 

 

Módosítás  249 

Pavel Poc 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti szempontú fenntarthatósága 

mértékének megállapítása érdekében 

meghatározza azokat a kritériumokat, 

amelyek alapján eldönthető, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e. 

(1) Ez a rendelet egy adott befektetési 

projekt környezeti szempontú 

fenntarthatóságának annak szén-dioxid-

kitettsége alapján történő megállapítása 

érdekében meghatározza azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntartható-e. 

Or. en 

Indokolás 

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. 

 

Módosítás  250 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti szempontú fenntarthatósága 

mértékének megállapítása érdekében 

meghatározza azokat a kritériumokat, 

amelyek alapján eldönthető, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e. 

(1) Ez a rendelet az Unión belüli 

befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatósága mértékének megállapítása 

érdekében meghatározza azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján 

meghatározható egy gazdasági 

tevékenység környezeti hatásának és 

fenntarthatóságának mértéke, valamint 

ezáltal eldönthető, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e. 

Or. en 

Indokolás 

Egyértelművé kell tenni, hogy ez a rendelet csak az Európai Unión belüli befektetésekkel 

foglalkozik. 

 

Módosítás  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti szempontú fenntarthatósága 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti szempontú fenntarthatósága 
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mértékének megállapítása érdekében 

meghatározza azokat a kritériumokat, 

amelyek alapján eldönthető, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e. 

mértékének megállapítása érdekében 

meghatározza azokat a kritériumokat, 

amelyek alapján eldönthető, hogy egy 

gazdasági tevékenység, technológia vagy 

szolgáltatás környezeti szempontból 

fenntartható-e. 

Or. fr 

 

Módosítás  252 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti szempontú fenntarthatósága 

mértékének megállapítása érdekében 

meghatározza azokat a kritériumokat, 

amelyek alapján eldönthető, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e. 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti szempontú fenntarthatósága 

mértékének megállapítása érdekében 

meghatározza azokat a kritériumokat, 

amelyek alapján eldönthető, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e vagy 

környezeti szempontból káros-e. 

Or. en 

 

Módosítás  253 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti szempontú fenntarthatósága 

mértékének megállapítása érdekében 

meghatározza azokat a kritériumokat, 

amelyek alapján eldönthető, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e. 

(1) Ez a rendelet az Unión belüli 

befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatósága mértékének megállapítása 

érdekében meghatározza azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti szempontból fenntartható-e. 
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Or. en 

 

Módosítás  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti szempontú fenntarthatósága 

mértékének megállapítása érdekében 

meghatározza azokat a kritériumokat, 

amelyek alapján eldönthető, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e. 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti vagy társadalmi szempontú 

fenntarthatósága mértékének megállapítása 

érdekében meghatározza azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti vagy társadalmi szempontból 

fenntartható-e. 

Or. en 

 

Módosítás  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti szempontú fenntarthatósága 

mértékének megállapítása érdekében 

meghatározza azokat a kritériumokat, 

amelyek alapján eldönthető, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e. 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti vagy társadalmi szempontú 

fenntarthatósága mértékének megállapítása 

érdekében meghatározza azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

környezeti vagy társadalmi szempontból 

fenntartható-e. 

Or. en 

 

Módosítás  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

környezeti szempontú fenntarthatósága 

mértékének megállapítása érdekében 

meghatározza azokat a kritériumokat, 

amelyek alapján eldönthető, hogy egy 

gazdasági tevékenység környezeti 

szempontból fenntartható-e. 

(1) Ez a rendelet a befektetések 

fenntarthatósága mértékének megállapítása 

érdekében meghatározza azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, 

hogy egy gazdasági tevékenység 

fenntartható-e. 

Or. en 

 

Módosítás  257 

Pavel Poc 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapítanak. 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

címkézett pénzügyi termékek vagy vállalati 

kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen fenntarthatósággal 

kapcsolatos követelményt megállapítanak 

a zöldrefestés megelőzése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti és társadalmi szempontból 
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forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapítanak. 

fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 

vonatkozásában a piaci szereplőkre 

bármilyen fenntarthatósági követelményt 

megállapítanak. 

Or. en 

 

Módosítás  259 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapítanak. 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a 

pénzügyi piaci szereplőkre bármilyen 

követelményt megállapítanak. 

Or. en 

 

Módosítás  260 

Kateřina Konečná 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapítanak. 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

hirdetett pénzügyi termékek vagy vállalati 

kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen fenntarthatósággal 

kapcsolatos követelményt megállapítanak. 

Or. en 
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Módosítás  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapítanak. 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

pénzügyi termékek vagy vállalati 

kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapítanak. 

Or. en 

 

Módosítás  262 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapítanak. 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

pénzügyi termékek vagy vállalati 

kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapítanak. 

Or. en 

 

Módosítás  263 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapítanak. 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek az uniós 

ügyfeleknek környezeti szempontból 

fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 

vonatkozásában a piaci szereplőkre 

bármilyen követelményt megállapítanak. 

Or. en 

 

Módosítás  264 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapítanak. 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti és társadalmi szempontból 

fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 

vonatkozásában a piaci szereplőkre 

bármilyen követelményt megállapítanak. 

Or. en 

 

Módosítás  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

a) A tagállamok vagy az Unió által 

elfogadott intézkedések, amelyek a 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában az 
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szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapítanak. 

érintett piaci szereplőkre bármilyen 

követelményt megállapítanak. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy e rendelet nem alkalmazandó a tagállamok vagy az 

Unió által elfogadott azon intézkedésekre, amelyek a környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy vállalati kötvények vonatkozásában a piaci szereplőkre, 

valamint a környezeti szempontból fenntartható befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként pénzügyi termékeket kínáló pénzügyi piaci szereplőkre 

bármilyen követelményt megállapítanak. 

 

Módosítás  266 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a tagállamok vagy az Unió által 

beruházásokhoz nyújtott állami pénzügyi 

támogatás. 

Or. en 

 

Módosítás  267 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket. 

b) Pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplők, amennyiben az e 

rendeletben meghatározott taxonómia és a 

4. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

közzétételi követelmények annak 

meghatározására való használata, hogy 

egy pénzügyi termék környezeti 

szempontból fenntartható-e vagy 

környezeti szempontból káros-e, a 
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pénzügyi terméket megvásárló pénzügyi 

piaci szereplő számára nem kötelező, és 

nem keletkeztet a 2007/36/EK irányelvben 

meghatározottakon kívüli további 

követelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket. 

b) Pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplők. 

Or. en 

 

Módosítás  269 

Pavel Poc 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket. 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

címkézett pénzügyi termékeket kínálnak a 

zöldrefestés megelőzése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  270 

Kateřina Konečná 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket. 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntarthatóként 

hirdetett pénzügyi termékeket kínálnak. 

Or. en 

 

Módosítás  271 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket. 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket vagy 

vállalati kötvényeket. 

Or. en 

 

Módosítás  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket. 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti és társadalmi szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 
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befektetésként kínálnak pénzügyi 

termékeket. 

Or. en 

 

Módosítás  273 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket. 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti és társadalmi szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként kínálnak pénzügyi 

termékeket. 

Or. en 

 

Módosítás  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket. 

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy e rendelet nem alkalmazandó a tagállamok vagy az 

Unió által elfogadott azon intézkedésekre, amelyek a környezeti szempontból fenntarthatóként 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy vállalati kötvények vonatkozásában a piaci szereplőkre, 

valamint a környezeti szempontból fenntartható befektetésként vagy ehhez hasonló 
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jellemzőkkel rendelkező befektetésként pénzügyi termékeket kínáló pénzügyi piaci szereplőkre 

bármilyen követelményt megállapítanak. 

 

Módosítás  275 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket. 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket uniós 

ügyfeleknek. 

Or. en 

 

Módosítás  276 

Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

kínálnak pénzügyi termékeket. 

b) Pénzügyi piaci szereplők, akik 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

forgalmazott pénzügyi termékeket 

kínálnak. 

Or. en 

 

Módosítás  277 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) Az 1. cikk (1) bekezdésében 

említett kritériumokat az említett 

bekezdésben meghatározott célra 

használhatják az 1. cikk (2) bekezdésében 

nem szereplő pénzügyi szolgáltatók 

önkéntes alapon, valamint a 2. cikk (1) 

bekezdésének c) pontjában 

meghatározottaktól eltérő pénzügyi 

termékek vonatkozásában. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a keret fogja képezni az alapot a fenntarthatóság jelentésének meghatározásához. Ha a 

fenntarthatóság meghatározása más érdekelt felek számára is hasznos lehet, elszalasztott 

lehetőség lenne, ha nem lenne erre lehetőségük. 

 

Módosítás  278 

Herbert Dorfmann 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „hitelintézet”: az 575/2013/EU 

rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. 

pontjában meghatározott hitelintézet, 

amely befektetési- vagy 

hitelkockázatkezelési folyamatokat végez, 

a [beillesztendő az 575/2013/EU rendelet 

vonatkozó cikkére való hivatkozás] 

meghatározása szerinti kis és nem 

komplex intézmények kivételével; 

Or. en 

 

Módosítás  279 

Costas Mavrides 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „hitelintézet”: az 575/2013/EU 

rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. 

pontjában meghatározott hitelintézet, 

amely befektetési- vagy 

hitelkockázatkezelési folyamatokat végez, 

a [beillesztendő az 575/2013/EU rendelet 

vonatkozó cikkére való hivatkozás] 

meghatározása szerinti kis és nem 

komplex intézmények kivételével; 

Or. en 

 

Módosítás  280 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „hitelintézet”: az 575/2013/EU 

rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. 

pontjában meghatározott hitelintézet, 

amely befektetési- vagy 

hitelkockázatkezelési folyamatokat végez, 

a [beillesztendő az 575/2013/EU rendelet 

vonatkozó cikkére való hivatkozás] 

meghatározása szerinti nem komplex 

intézmények kivételével; 

Or. en 

 

Módosítás  281 

Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „hitelintézet”: az 575/2013/EU 

rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. 

pontjában meghatározott hitelintézet, 

amely befektetési- vagy 

hitelkockázatkezelési folyamatokat végez, 

a [beillesztendő az 575/2013/EU rendelet 

vonatkozó cikkére való hivatkozás] 

meghatározása szerinti kis és nem 

komplex intézmények kivételével; 

Or. en 

 

Módosítás  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) pénzügyi piaci szereplők, akik a 

taxonómiát használják annak 

meghatározására, hogy egy pénzügyi 

termék vagy szolgáltatás és/vagy 

befektetés fenntartható-e. Nem kötelező a 

taxonómia használata annak 

meghatározására, hogy egy pénzügyi 

termék vagy szolgáltatás és/vagy 

befektetés fenntartható-e. Az e rendelet 4. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott 

közzétételi követelmények szintén nem 

kötelezők. 

Or. en 

 

Módosítás  283 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az 1. cikk (1) bekezdésében 

említett kritériumokat az említett 

bekezdésben meghatározott célra 

használhatják az 1. cikk (2) bekezdésében 

nem szereplő pénzügyi szolgáltatók 

önkéntes alapon, valamint a 2. cikk első 

bekezdésében meghatározottaktól eltérő 

pénzügyi termékek vonatkozásában. 

Or. en 

 

Módosítás  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ezeket a kritériumokat az e 

rendelet hatálybalépése után hozott, e 

rendelet hatálya alá tartozó befektetési 

döntésekre kell alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Európai Unió és bármely más 

nagyobb ország vagy konglomerátum 

közötti fő kereskedelmi megállapodások és 

az ezekből eredő befektetések; 

Or. en 
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Módosítás  286 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

 Kizárások 

 Ez a rendelet nem alkalmazandó a 

következőkre: 

 – nem környezeti szempontból 

fenntarthatóként forgalmazott pénzügyi 

eszközök vagy pénzügyi termékek; 

 – hitelnyújtás; 

 – Európai Unión kívüli befektetések; 

 – pénzügyi piaci szereplők, akik nem 

fenntarthatóként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkezőként forgalmazott 

pénzügyi termékeket kínálnak; 

 – hitelintézetek; 

 – az e rendelet alkalmazásának kezdete 

előtt hozott befektetési döntések; 

Or. en 

Indokolás 

A hitelintézeteket és a hitelnyújtást már szabályozza a tőkekövetelmény-

irányelv/tőkekövetelmény-rendelet. Egyértelművé kell tenni azt is, hogy csak azok a pénzügyi 

piaci szereplők és pénzügyi termékek tartoznak e rendelet hatálya alá, amelyeket ténylegesen 

érintenek a fenntartható finanszírozás szempontjai. 

 

Módosítás  287 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 aa) „környezeti szempontból káros 

befektetés”: az e rendelet értelmében 

környezeti szempontból károsnak 

minősülő egy vagy több gazdasági 

tevékenységet finanszírozó befektetés. 

Or. en 

 

Módosítás  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) „társadalmi szempontból 

fenntartható befektetés”: az e rendelet 

értelmében társadalmi szempontból 

fenntarthatónak minősülő egy vagy több 

gazdasági tevékenységet finanszírozó 

befektetés; 

Or. en 

 

Módosítás  289 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) „társadalmi szempontból 

fenntartható befektetés”: olyan gazdasági 

tevékenységbe történő befektetés, amely 

jelentősen hozzájárul egy szociális 

célkitűzéshez, és különösen az 

egyenlőtlenség elleni közdelemhez 

hozzájáruló befektetés, a társadalmi 

kohéziót, a társadalmi integrációt és a 

munkaügyi kapcsolatokat erősítő 

befektetés, illetve a humán tőkébe vagy a 
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gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos 

helyzetű közösségekbe történő befektetés. 

Or. en 

 

Módosítás  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) „fenntartható befektetés”: a 

környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) 

célokat teljesítő egy vagy több gazdasági 

tevékenységet finanszírozó befektetés; 

Or. en 

 

Módosítás  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) „társadalmi szempontból 

fenntartható befektetés”: az e rendelet 

értelmében társadalmi szempontból 

fenntarthatónak minősülő egy vagy több 

gazdasági tevékenységet finanszírozó 

befektetés; 

Or. en 

 

Módosítás  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) „fő kereskedelmi 

megállapodások”: az Európai Unió és 

olyan országok közötti kereskedelmi 

megállapodások, mint az USA, Kanada, 

Japán, a Mercosur-országok stb.; 

Or. en 

 

Módosítás  293 

Bas Eickhout 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „pénzügyi piaci szereplők”: a(z) [a 

fenntartható befektetésekkel és a 

fenntarthatósági kockázatokkal 

kapcsolatos közzétételekről, valamint az 

(EU) 2016/2341 irányelv módosításáról 

szóló rendeletre vonatkozó bizottsági 

javaslat] rendelet 2. cikkének a) pontjában 

meghatározott pénzügyi piaci szereplők; 

b) „pénzügyi piaci szereplő”: a 

következők egyike: 

i. a biztosítási alapú befektetési 

termékeket kínáló biztosító, az ABAK, a 

portfóliókezelést nyújtó befektetési 

vállalkozás, a foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézmény vagy 

nyugdíjbiztosítási termék szolgáltatója; 

ii. a 345/2013/EU rendelet 14. cikkével 

összhangban nyilvántartásba vett 

minősített kockázatitőke-alap kezelője; 

iii. a 346/2013/EU rendelet 15. cikkével 

összhangban nyilvántartásba vett 

minősített szociális vállalkozási alap 

kezelője; 

iv. ÁÉKBV alapkezelő társaság; 

v. a tájékoztatóról szóló 2003/71/EK 

irányelv és a tájékoztatóról szóló 

(EU)2017/1129 rendelet szerinti 

kibocsátások kibocsátói, akik nem 

tartoznak az i–iv. alpont egyikébe sem 

Or. en 

 

Módosítás  294 
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Bas Eickhout 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „biztosító”: a 2009/138/EK 

irányelv 18. cikkével összhangban 

engedélyezett vagy a 2009/138/EK 

irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott biztosító, amennyiben 

biztosítási fedezetet nyújt vállalkozások 

számára; 

Or. en 

 

Módosítás  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) „biztosító”: a 2009/138/EK 

irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott biztosító, amennyiben 

biztosítási fedezetet nyújt vállalkozások 

számára; 

Or. en 

 

Módosítás  296 

Bas Eickhout 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) „biztosítási alapú befektetési 

termék”: a következők egyike: 
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 i. az 1286/2014/EU európai parlamenti és 

a tanácsi rendelet 4. cikkének 

2. pontjában meghatározott biztosítási 

alapú befektetési termék; 

 ii. olyan, a szakmai befektetők számára 

elérhetővé tett biztosítási termék, amely 

lejárati értékkel vagy visszaváltási értékkel 

rendelkezik, és amelynek lejárati vagy 

visszaváltási értéke részben vagy egészben, 

közvetlenül vagy közvetve, ki van téve a 

piaci ingadozásoknak; 

Or. en 

 

Módosítás  297 

Bas Eickhout 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bc) „ABAK”: a 2011/61/EU irányelv 

4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározottak szerinti ABAK; 

Or. en 

 

Módosítás  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „pénzügyi termékek”: a(z) [a 

fenntartható befektetésekkel és a 

fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos 

közzétételről, valamint az (EU) 2016/2341 

irányelv módosításáról szóló rendeletre 

vonatkozó bizottsági javaslat] rendelet 2. 

c) „pénzügyi termékek”: a(z) [a 

fenntartható befektetésekkel és a 

fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos 

közzétételről, valamint az (EU) 2016/2341 

irányelv módosításáról szóló rendeletre 

vonatkozó bizottsági javaslat] rendelet 2. 

cikkének j) pontjában meghatározott 

pénzügyi termékek, valamint a 
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cikkének j) pontjában meghatározott 

pénzügyi termékek; 
2010/73/EU irányelvben (a tájékoztatóról 

szóló irányelv) meghatározott 

kibocsátások; 

Or. en 

 

Módosítás  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) „kibocsátó”: a 2010/73/EU 

irányelvben (a tájékoztatóról szóló 

irányelv) meghatározott jegyzett társaság; 

Or. en 

 

Módosítás  300 

Stefan Gehrold 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – d) pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „az éghajlatváltozás mérséklése”: 

arra irányuló folyamat, hogy a globális 

átlaghőmérséklet emelkedése jóval 2°C 

alatt maradjon az iparosodás előtti 

szinthez viszonyítva, a hőmérséklet-

emelkedés pedig legfeljebb 1,5°C-kal 

haladja meg az iparosodás előtti szintet; 

d) „az ember által az 

éghajlatváltozásra gyakorolt hatás 

csökkentése”: azt tükrözi, hogy 

egyértelmű különbséget kell tenni a 

kizárólag az emberi tevékenység által 

előidézett és a folyamatban lévő természeti 

folyamatok részét képező éghajlatváltozás 

között. Az ember által az 

éghajlatváltozásra gyakorolt hatás nem 

idézhet elő 2°C-ot meghaladó 

hőmérséklet-emelkedést. 

Or. de 

 



 

PE632.153v01-00 134/188 AM\1172566HU.doc 

HU 

Módosítás  301 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – d) pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „az éghajlatváltozás mérséklése”: 

arra irányuló folyamat, hogy a globális 

átlaghőmérséklet emelkedése jóval 2°C 

alatt maradjon az iparosodás előtti szinthez 

viszonyítva, a hőmérséklet-emelkedés 

pedig legfeljebb 1,5°C-kal haladja meg az 

iparosodás előtti szintet; 

d) „az éghajlatváltozás mérséklése”: 

arra irányuló folyamat, hogy a globális 

átlaghőmérséklet emelkedése jóval 2 °C 

alatt maradjon az iparosodás előtti szinthez 

viszonyítva, a hőmérséklet-emelkedés 

pedig legfeljebb 1,5 °C-kal haladja meg az 

iparosodás előtti szintet, beleértve az e 

célok elérése érdekében történő átállást is; 

Or. en 

 

Módosítás  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) „körforgásos gazdaság”: a 

gazdaságban használt termékek, anyagok 

és erőforrások értékének a lehető 

leghosszabb ideig történő megóvása és 

fenntartása, és a hulladékkeletkezés 

minimalizálása, beleértve a 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. 

cikkében50 meghatározott 

hulladékhierarchia alkalmazását; 

g) „körforgásos gazdaság”: a 

gazdaságban használt termékek, anyagok 

és más erőforrások értékének a lehető 

leghosszabb ideig történő megóvása és 

fenntartása, ezáltal a környezeti hatások 

csökkentése és a hulladékkeletkezés 

minimalizálása, beleértve a 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. 

cikkében meghatározott hulladékhierarchia 

alkalmazását, valamint az erőforrások 

felhasználásának minimalizálása a 

körforgásos gazdaság fő mutatói alapján 

a körforgásos gazdaság felé történő 

előrelépés nyomon követésének keretében 

meghatározottak szerint, a termelés, a 

fogyasztás, a hulladékgazdálkodás és a 

másodlagos nyersanyagok különböző 

szakaszaira kiterjedően; 
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_________________  

50 Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/98/EK irányelve (2008. november 

19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás  303 

Fulvio Martusciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) „körforgásos gazdaság”: a 

gazdaságban használt termékek, anyagok 

és erőforrások értékének a lehető 

leghosszabb ideig történő megóvása és 

fenntartása, és a hulladékkeletkezés 

minimalizálása, beleértve a 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. 

cikkében50 meghatározott 

hulladékhierarchia alkalmazását; 

g) „körforgásos gazdaság”: a 

gazdaságban használt termékek, anyagok 

és erőforrások értékének a lehető 

leghosszabb ideig történő megóvása és 

fenntartása, és a hulladékkeletkezés 

minimalizálása, beleértve a 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. 

cikkében50 meghatározott 

hulladékhierarchia alkalmazását, valamint 

az erőforrások felhasználásának 

minimalizálása a körforgásos gazdaság fő 

mutatói alapján a körforgásos gazdaság 

felé történő előrelépés nyomon 

követésének keretében meghatározottak 

szerint, a termelés, a fogyasztás, a 

hulladékgazdálkodás és a másodlagos 

nyersanyagok különböző szakaszaira 

kiterjedően; 

_________________ _________________ 

50 Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/98/EK irányelve (2008. november 

19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.). 

50 Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/98/EK irányelve (2008. november 

19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.). 

Or. en 
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Módosítás  304 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) „körforgásos gazdaság”: a 

gazdaságban használt termékek, anyagok 

és erőforrások értékének a lehető 

leghosszabb ideig történő megóvása és 

fenntartása, és a hulladékkeletkezés 

minimalizálása, beleértve a 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. 

cikkében50 meghatározott 

hulladékhierarchia alkalmazását; 

g) „körforgásos gazdaság”: a 

gazdaságban használt termékek, anyagok 

és erőforrások értékének a lehető 

leghosszabb ideig történő megóvása és 

fenntartása, és a hulladékkeletkezés 

minimalizálása, beleértve a 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. 

cikkében meghatározott hulladékhierarchia 

alkalmazását, valamint az erőforrások 

felhasználásának minimalizálása a 

körforgásos gazdaság fő mutatói alapján 

a körforgásos gazdaság felé történő 

előrelépés nyomon követésének keretében 

meghatározottak szerint, a termelés, a 

fogyasztás, a hulladékgazdálkodás és a 

másodlagos nyersanyagok különböző 

szakaszaira kiterjedően. 

_________________  

50 Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/98/EK irányelve (2008. november 

19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás  305 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) „körforgásos gazdaság”: a 

gazdaságban használt termékek, anyagok 

g) „körforgásos gazdaság”: a 

gazdaságban használt termékek, anyagok 
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és erőforrások értékének a lehető 

leghosszabb ideig történő megóvása és 

fenntartása, és a hulladékkeletkezés 

minimalizálása, beleértve a 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. 

cikkében50 meghatározott 

hulladékhierarchia alkalmazását; 

és erőforrások értékének és 

felhasználásának a lehető leghosszabb 

ideig történő megóvása és fenntartása, és a 

hulladékkeletkezés minimalizálása, 

beleértve a 2008/98/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 4. cikkében50 

meghatározott hulladékhierarchia 

alkalmazását; 

_________________ _________________ 

50 Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/98/EK irányelve (2008. november 

19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.). 

50 Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/98/EK irányelve (2008. november 

19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – h pont – i alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az emberi tevékenység 

eredményeképpen anyag, rezgés, hő, zaj 

vagy egyéb szennyező anyagok közvetlen 

vagy közvetett kibocsátása a levegőbe, 

vízbe vagy a talajba, ami veszélyt jelenthet 

az emberi egészségre vagy a környezet 

minőségére, kárt okozhat az anyagi 

javakban, illetve akadályozhatja vagy 

zavarhatja a környezet élvezetét vagy 

annak más jogszerű használatát; 

i. az emberi tevékenység 

eredményeképpen anyag, rezgés, hő, zaj, 

fény vagy egyéb szennyező anyagok 

közvetlen vagy közvetett kibocsátása a 

levegőbe, vízbe vagy a talajba, ami 

veszélyt jelenthet az emberi egészségre 

vagy a környezet minőségére, kárt okozhat 

az anyagi javakban, illetve akadályozhatja 

vagy zavarhatja a környezet élvezetét vagy 

annak más jogszerű használatát; 

Or. en 

 

Módosítás  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – h pont – ii a alpont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia. a vízi környezettel összefüggésben 

a környezetszennyezés fogalmát a 

2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 2. cikkének (33) bekezdése 

határozza meg; 

Or. en 

 

Módosítás  308 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – j pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) „energiahatékonyság”: az energia 

hatékonyabb felhasználása az 

energiaellátási lánc minden szakaszában 

az előállítástól a végső fogyasztásig; 

j) „energiahatékonyság”: a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének (4) 

bekezdésében meghatározott 

energiahatékonyság; 

Or. en 

 

Módosítás  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – j pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) „energiahatékonyság”: az energia 

hatékonyabb felhasználása az 

energiaellátási lánc minden szakaszában 

az előállítástól a végső fogyasztásig; 

j) „energiahatékonyság”: a 

teljesítményben, szolgáltatásban, 

termékben vagy energiában kifejezett 

eredmény és a befektetett energia 

hányadosa. 

Or. en 
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Módosítás  310 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – n pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) „fenntartható erdőgazdálkodás”: 

az erdők és erdőterületek oly módon és oly 

mértékben történő hasznosítása, amely 

fenntartja azok biológiai sokféleségét, 

termelékenységét, megújulási képességét, 

vitalitását, valamint azon képességüket, 

hogy jelenleg és a jövőben fontos 

ökológiai, gazdasági és társadalmi 

funkciót töltsenek be helyi, nemzeti és 

globális szinten, anélkül, hogy más 

ökoszisztémákat károsítanának. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – n pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) „fenntartható erdőgazdálkodás”: az 

erdők és erdőterületek oly módon és oly 

mértékben történő hasznosítása, amely 

fenntartja azok biológiai sokféleségét, 

termelékenységét, megújulási képességét, 

vitalitását, valamint azon képességüket, 

hogy jelenleg és a jövőben fontos 

ökológiai, gazdasági és társadalmi 

funkciót töltsenek be helyi, nemzeti és 

globális szinten, anélkül, hogy más 

ökoszisztémákat károsítanának. 

n) „fenntartható erdőgazdálkodás”: az 

erdőknek és erdőterületeknek a vonatkozó 

nemzeti jogszabályokkal összhangban 

történő hasznosítása, a fenntartható 

erdőgazdálkodásnak az európai erdők 

védelmével foglalkozó páneurópai 

miniszteri konferencián elfogadott 

fogalommeghatározására, valamint a 

földhasználat, a földhasználat-

megváltoztatás és az erdőgazdálkodás 

(LULUCF) integrációjáról szóló 

rendeletből és az uniós fa- és 

fatermékpiaci rendeletből eredő 

kötelezettségvállalásokra építve. 
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Or. en 

 

Módosítás  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – n pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) „fenntartható erdőgazdálkodás”: az 

erdők és erdőterületek oly módon és oly 

mértékben történő hasznosítása, amely 

fenntartja azok biológiai sokféleségét, 

termelékenységét, megújulási képességét, 

vitalitását, valamint azon képességüket, 

hogy jelenleg és a jövőben fontos 

ökológiai, gazdasági és társadalmi 

funkciót töltsenek be helyi, nemzeti és 

globális szinten, anélkül, hogy más 

ökoszisztémákat károsítanának. 

n) „fenntartható erdőgazdálkodás”: az 

erdőknek és erdőterületeknek a vonatkozó 

nemzeti jogszabályokkal összhangban 

történő hasznosítása, a fenntartható 

erdőgazdálkodásnak az európai erdők 

védelmével foglalkozó páneurópai 

miniszteri konferencián elfogadott 

fogalommeghatározására, valamint a 

LULUCF-rendeletből és az uniós fa- és 

fatermékpiaci rendeletből eredő 

kötelezettségvállalásokra építve. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás az arányosság elvével és a szükségtelen bürokratikus terhek csökkentésének 

céljával összhangban elismeri az európai erdők védelmével foglalkozó páneurópai miniszteri 

konferencián elfogadott fogalommeghatározást, valamint a földhasználathoz, a földhasználat-

változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -

elnyelésnek a beillesztéséről szóló rendeletből (LULUCF-rendelet) és a fát és fatermékeket 

piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 

rendeletből (uniós fa- és fatermékpiaci rendelet) eredő kötelezettségvállalásokat. 

 

Módosítás  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – n pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) „fenntartható erdőgazdálkodás”: az 

erdők és erdőterületek oly módon és oly 

mértékben történő hasznosítása, amely 

n) „fenntartható erdőgazdálkodás”: az 

erdők és erdőterületek oly módon történő 

hasznosítása, amely helyreállítja és oly 
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fenntartja azok biológiai sokféleségét, 

termelékenységét, megújulási képességét, 

vitalitását, valamint azon képességüket, 

hogy jelenleg és a jövőben fontos 

ökológiai, gazdasági és társadalmi funkciót 

töltsenek be helyi, nemzeti és globális 

szinten, anélkül, hogy más 

ökoszisztémákat károsítanának. 

mértékben történő hasznosítása, amely 

fenntartja azok biológiai sokféleségét, 

termelékenységét, megújulási képességét, 

vitalitását, valamint azon képességüket, 

hogy jelenleg és a jövőben fontos, és 

legalább azonos nagyságrendű ökológiai, 

gazdasági és társadalmi funkciót töltsenek 

be helyi, nemzeti és globális szinten, 

anélkül, hogy más ökoszisztémákat 

károsítanának, figyelembe véve a nemzeti 

erdészeti jogszabályokat, az uniós fa- és 

fatermékpiaci rendeletet, az uniós 

LULUCF-rendeletet, valamint a faalapú 

bioenergia esetében az uniós 

megújulóenergia-irányelvet. 

Or. en 

 

Módosítás  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – n pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) „fenntartható erdőgazdálkodás”: az 

erdők és erdőterületek oly módon és oly 

mértékben történő hasznosítása, amely 

fenntartja azok biológiai sokféleségét, 

termelékenységét, megújulási képességét, 

vitalitását, valamint azon képességüket, 

hogy jelenleg és a jövőben fontos 

ökológiai, gazdasági és társadalmi funkciót 

töltsenek be helyi, nemzeti és globális 

szinten, anélkül, hogy más 

ökoszisztémákat károsítanának. 

n) „fenntartható erdőgazdálkodás”: a 

leromlott erdők és leromlott erdőterületek 

oly módon történő hasznosítása, amely 

fenntartja és helyreállítja azok biológiai 

sokféleségét, termelékenységét, megújulási 

képességét, vitalitását, valamint azon 

képességüket, hogy jelenleg és a jövőben 

fontos, és legalább azonos nagyságrendű 

ökológiai, gazdasági és társadalmi funkciót 

töltsenek be helyi, nemzeti és globális 

szinten, anélkül, hogy más 

ökoszisztémákat károsítanának; 

Or. en 

 

Módosítás  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 fejezet – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek 

Környezeti és társadalmi szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

Or. en 

 

Módosítás  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 fejezet – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységek 

Környezeti és társadalmi szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységek 

Or. en 

 

Módosítás  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3.  A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumok 

3.  A környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumok 

Or. en 

 

Módosítás  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatósága mértékének megállapítása 

céljából környezeti szempontból akkor 

fenntartható egy gazdasági tevékenység, ha 

az adott tevékenység megfelel valamennyi 

következő kritériumnak: 

A befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatósága mértékének megállapítása 

céljából környezeti szempontból akkor 

fenntartható egy gazdasági tevékenység, 

technológia vagy szolgáltatás, ha megfelel 

valamennyi következő kritériumnak: 

Or. fr 

 

Módosítás  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatósága mértékének megállapítása 

céljából környezeti szempontból akkor 

fenntartható egy gazdasági tevékenység, ha 

az adott tevékenység megfelel valamennyi 

következő kritériumnak: 

A befektetések környezeti vagy társadalmi 

szempontú fenntarthatósága mértékének 

megállapítása céljából környezeti és 

társadalmi szempontból akkor fenntartható 

egy gazdasági tevékenység, ha az adott 

tevékenység megfelel valamennyi 

következő kritériumnak: 

Or. en 

 

Módosítás  320 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a gazdasági tevékenység a 6–11. 

cikknek megfelelően jelentős mértékben 

hozzájárul egy vagy több, az 5. cikkben 

meghatározott környezetvédelmi 

célkitűzéshez; 

a) a gazdasági tevékenység a 6–11a. 

cikknek megfelelően jelentős mértékben 

hozzájárul vagy hozzá fog járulni egy vagy 

több, az 5. cikkben meghatározott 

környezetvédelmi vagy társadalmi 

célkitűzéshez; 
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Or. en 

 

Módosítás  321 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a gazdasági tevékenység a 6–11. 

cikknek megfelelően jelentős mértékben 

hozzájárul egy vagy több, az 5. cikkben 

meghatározott környezetvédelmi 

célkitűzéshez; 

a) a gazdasági tevékenység a 6–11a. 

cikknek megfelelően jelentős mértékben 

hozzájárul egy vagy több, az 5. cikkben 

meghatározott környezetvédelmi és 

társadalmi célkitűzéshez; 

Or. en 

 

Módosítás  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a gazdasági tevékenység a 6–11. 

cikknek megfelelően jelentős mértékben 

hozzájárul egy vagy több, az 5. cikkben 

meghatározott környezetvédelmi 

célkitűzéshez; 

a) a gazdasági tevékenység a 6–11a. 

cikknek megfelelően jelentős mértékben 

hozzájárul egy vagy több, az 5. cikkben 

meghatározott környezetvédelmi 

célkitűzéshez; 

Or. en 

 

Módosítás  323 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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a) a gazdasági tevékenység a 6–11. 

cikknek megfelelően jelentős mértékben 

hozzájárul egy vagy több, az 5. cikkben 

meghatározott környezetvédelmi 

célkitűzéshez; 

a) a gazdasági tevékenység a 6–11. 

cikknek megfelelően jelentős mértékben 

hozzájárul vagy hozzá fog járulni egy vagy 

több, az 5. cikkben meghatározott 

környezetvédelmi célkitűzéshez; 

Or. en 

 

Módosítás  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a gazdasági tevékenység a 6–11. 

cikknek megfelelően jelentős mértékben 

hozzájárul egy vagy több, az 5. cikkben 

meghatározott környezetvédelmi 

célkitűzéshez; 

a) a gazdasági tevékenység a 6–11. 

cikknek megfelelően jelentős mértékben 

hozzájárul vagy hozzá fog járulni egy vagy 

több, az 5. cikkben meghatározott 

környezetvédelmi célkitűzéshez; 

Or. en 

 

Módosítás  325 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a gazdasági tevékenység a 12. 

cikknek megfelelően nem sérti súlyosan az 

5. cikkben meghatározott egyik 

környezetvédelmi célkitűzést sem; 

b) a gazdasági tevékenység a 12. 

cikknek megfelelően nem sérti súlyosan 

vagy nem fogja súlyosan sérteni az 5. 

cikkben meghatározott egyik 

környezetvédelmi célkitűzést sem, sem 

pedig a 11a. cikkben meghatározott, 

társadalmi szempontú fenntarthatóságra 

vonatkozó célkitűzést; 

Or. en 
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Módosítás  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a gazdasági tevékenység a 12. 

cikknek megfelelően nem sérti súlyosan az 

5. cikkben meghatározott egyik 

környezetvédelmi célkitűzést sem; 

b) a gazdasági tevékenység a 12. 

cikknek megfelelően nem sérti súlyosan 

vagy nem fogja súlyosan sérteni az 5. 

cikkben meghatározott egyik 

környezetvédelmi célkitűzést sem; 

Or. en 

 

Módosítás  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a gazdasági tevékenység a 12. 

cikknek megfelelően nem sérti súlyosan az 

5. cikkben meghatározott egyik 

környezetvédelmi célkitűzést sem; 

b) a gazdasági tevékenység a 12. 

cikknek megfelelően nem sérti súlyosan az 

5. cikkben meghatározott egyik 

környezetvédelmi és társadalmi célkitűzést 

sem; 

Or. en 

 

Módosítás  328 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a gazdasági tevékenység megfelel a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, 

amennyiben a Bizottság a 6. cikk (2) 

bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 

cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 

d) a gazdasági tevékenység megfelel a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, 

beleértve a gazdasági tevékenységhez 

tartozó, vállalati vagy üzemi szintű 

fenntarthatósági teljesítménymutatókat is, 
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a 10. cikk (2) bekezdése és a 11. cikk (2) 

bekezdése szerint meghatározott ilyeneket. 

amennyiben a Bizottság a 6. cikk (2) 

bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 

cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 

a 10. cikk (2) bekezdése és a 11. cikk (2) 

bekezdése szerint meghatározott ilyeneket. 

Az említett szakmai átvilágítási 

kritériumoknak figyelembe kell venniük 

az 5. cikkben meghatározott egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzést szolgáló 

tervezett befektetéseket. 

Or. en 

 

Módosítás  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a gazdasági tevékenység megfelel a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, 

amennyiben a Bizottság a 6. cikk (2) 

bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 

cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 

a 10. cikk (2) bekezdése és a 11. cikk (2) 

bekezdése szerint meghatározott ilyeneket. 

d) megfelel a szakmai átvilágítási 

kritériumoknak, amennyiben a Bizottság a 

6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) 

bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. 

cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) 

bekezdése és a 11. cikk (2) bekezdése 

szerint meghatározott ilyeneket. Az említett 

kritériumoknak figyelembe kell venniük 

az 5. cikkben felsorolt egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez jelentős 

mértékben hozzájáruló tervezett 

befektetéseket. 

Or. fr 

Indokolás 

A szakmai átvilágítási kritériumoknak nemcsak a gazdasági tevékenységeket, hanem a 

környezeti szempontú fenntarthatósághoz hozzájáruló, már tervezett befektetéseket is 

figyelembe kell venniük. 

 

Módosítás  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a gazdasági tevékenység megfelel a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, 

amennyiben a Bizottság a 6. cikk (2) 

bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 

cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 

a 10. cikk (2) bekezdése és a 11. cikk (2) 

bekezdése szerint meghatározott ilyeneket. 

d) a gazdasági tevékenység megfelel a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, 

beleértve a gazdasági tevékenységhez 

tartozó, vállalati vagy üzemi szintű 

fenntarthatósági teljesítménymutatókat is, 

amennyiben a Bizottság a 6. cikk (2) 

bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 

cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 

a 10. cikk (2) bekezdése és a 11. cikk (2) 

bekezdése szerint meghatározott ilyeneket. 

Or. en 

 

Módosítás  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a gazdasági tevékenység megfelel a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, 

amennyiben a Bizottság a 6. cikk (2) 

bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 

cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 

a 10. cikk (2) bekezdése és a 11. cikk (2) 

bekezdése szerint meghatározott ilyeneket. 

d) a gazdasági tevékenység megfelel a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, 

amennyiben a Bizottság harmonizált 

mutatók alapján, a 6. cikk (2) bekezdése, a 

7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) 

bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, a 10. 

cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (2) 

bekezdése és a 11a. cikk (2) bekezdése 

szerint meghatározott ilyeneket. 

Or. en 

 

Módosítás  332 

Molly Scott Cato 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) A d) pontban említett szakmai 

átvilágítási kritériumoktól függetlenül a 

következő gazdasági tevékenységek nem 

tekinthetők környezeti szempontból 

fenntarthatónak: 

 i. fosszilis tüzelőanyagok feltárása, 

kitermelése, termelése, elosztása, tárolása 

és feldolgozása; 

 ii. nukleáris energia előállítása és 

elosztása, beleértve az új atomerőművek 

építését, az atomerőművek leszerelését, 

valamint a hasadóanyagok feltárását és 

kitermelését nukleáris energia előállítása 

céljából; 

 iii. bármely típusú hadifegyver vagy 

tűzfegyver gyártása; 

 iv. dohánytermesztés, -feldolgozás és -

értékesítés; 

 v. intenzív és vegyi anyagok használatától 

nagy mértékben függő mezőgazdasági 

tevékenységek, az intenzív állattenyésztést 

is beleértve; 

 vi. légiközlekedési infrastruktúrák építése, 

üzemeltetése és karbantartása; 

Or. en 

 

Módosítás  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a gazdasági tevékenységet a 

vállalkozás által elfogadott eljárásoknak 

és belső szabályoknak megfelelően végzik 

a fenntarthatóságra gyakorolt negatív 

hatások mérséklése érdekében. 
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Or. en 

 

Módosítás  334 

Pavel Poc 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A kritériumoknak a költség-haszon 

elemzés során figyelembe kell venniük a 

különböző ágazatok sajátosságait, a 

földrajzi elhelyezkedést, valamint a 

környezeti, társadalmi és gazdasági 

externáliákat. A fő gazdasági 

ágazatokban, beleértve többek között a 

mezőgazdasági, az építőipari, az energia-, 

a közlekedési és termelési ágazatot, az 

érintett gazdasági tevékenységeknek 

környezeti szempontból fenntarthatónak 

kell minősülniük – és egyenlő elbánásban 

is kell részesülniük –, ha hozzájárulnak az 

e rendeletben meghatározott egy vagy több 

környezetvédelmi célkitűzéshez. 

Ágazatonként és régiónként változó lehet 

annak mértéke, hogy egy tevékenység 

mennyire képes hozzájárulni a 

környezetvédelmi célkitűzésekhez, amit a 

kritériumoknak is tükrözniük kell. 

Or. en 

Indokolás 

Az ágazatok és régiók sajátosságait is figyelembe véve technológiai szempontból semleges 

megközelítést kell elfogadni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben a szén-

dioxid-mentesítés elsődleges céljára lehessen összpontosítani. 

 

Módosítás  335 

Kateřina Konečná 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A kritériumoknak tükrözniük kell a 

tagállamok között a gazdaságaik, 

ágazataik és földrajzi elhelyezkedésük 

tekintetében fennálló jelentős 

különbségeket. Az e rendeletben 

meghatározott környezetvédelmi 

célkitűzések bármelyikéhez jelentős 

mértékben hozzájáruló gazdasági 

tevékenységet fenntarthatónak kell 

tekinteni. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos a régiók és ágazatok különbségeinek figyelembevétele. Minden olyan tevékenységet 

fenntarthatónak kell tekinteni, amely közelebb viszi az Európai Uniót azon célunk eléréséhez, 

hogy csökkentsük a kibocsátásokat. 

 

Módosítás  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk 

 A társadalmi szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumok 

 A befektetések társadalmi szempontú 

fenntarthatósága mértékének 

megállapítása céljából társadalmi 

szempontból akkor fenntartható egy 

gazdasági tevékenység, ha az adott 

tevékenység megfelel valamennyi 

következő kritériumnak: 

 a) a gazdasági tevékenység a 11a. cikknek 

megfelelően jelentős mértékben 

hozzájárul az 5. cikkben meghatározott 

társadalmi célkitűzésekhez; 
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 b) a gazdasági tevékenység a 12. cikknek 

megfelelően nem sérti súlyosan az 5. 

cikkben meghatározott egyik 

környezetvédelmi célkitűzést sem, sem 

pedig a 11a. cikkben meghatározott 

társadalmi célkitűzéseket; 

 c) a gazdasági tevékenységet a 13. cikkben 

meghatározott alapvető biztosítékokkal 

összhangban végzik, és a gazdasági 

tevékenység nem eredményezi az alapvető 

szükségletek, többek között az élelmiszer, 

a lakhatás és az orvosi ellátás 

megtagadását, nem használ fel 

konfliktusövezetből származó ásványokat, 

továbbá a gazdasági tevékenységet nem 

olyan felekkel együttműködve végzik, akik 

megsértik a politikai és polgári jogokat 

vagy olyan feleknek szállítanak stratégiai 

termékeket és nyújtanak stratégiai 

szolgáltatások, akik közvetlenül 

hozzájárulnak a politikai és polgári jogok 

megsértéséhez; 

 d) nem kapcsolódik spekulatív pénzügyi 

tevékenységekhez, így például nagy 

sebességű kereskedéshez, rövidre 

eladáshoz vagy árukkal való spekulatív 

célú kereskedéshez; 

 e) a gazdasági tevékenység megfelel a 

hatékony és átlátható irányítási 

struktúrákra és átvilágítási eljárásokra, a 

munkaügyi kapcsolatokra, az érintett 

személyzet átlátható javadalmazási 

politikájára, valamint az adózási 

fegyelemre vonatkozó követelményeknek, 

amelyek aránya nem haladja meg az 5:1 

értéket; 

 f) a gazdasági tevékenység megfelel a 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, 

amennyiben a Bizottság a 11a. cikk 

szerint meghatározott ilyeneket. 

Or. en 

 

Módosítás  337 
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Molly Scott Cato 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk 

 A negatív környezeti hatásokkal járó 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumok 

 Valamely befektetés környezeti szempontú 

fenntarthatósága mértékének 

megállapítása céljából egy gazdasági 

tevékenység akkor minősül negatív 

környezeti hatásokkal járó gazdasági 

tevékenységnek, ha az a 12. cikknek 

megfelelően súlyosan sérti az 5. cikkben 

meghatározott bármely környezetvédelmi 

célkitűzést. 

 A 12. cikk (új) (1a) bekezdésében említett 

szakmai átvilágítási kritériumoktól 

függetlenül a következő gazdasági 

tevékenységeket jelentős negatív 

környezeti hatással járó gazdasági 

tevékenységeknek kell tekinteni: 

 i. fosszilis tüzelőanyagok feltárása, 

kitermelése, termelése, elosztása, tárolása 

és feldolgozása; 

 ii. nukleáris energia előállítása és 

elosztása, beleértve az új atomerőművek 

építését, valamint a hasadóanyagok 

feltárását és kitermelését nukleáris 

energia előállítása céljából; 

 iii. bármely típusú hadifegyver vagy 

tűzfegyver gyártása; 

 iv. dohánytermesztés, -feldolgozás és -

értékesítés; 

 v. intenzív és vegyi anyagok használatától 

nagy mértékben függő mezőgazdasági 

tevékenységek, az intenzív állattenyésztést 

is beleértve; 

 vi. légiközlekedési infrastruktúrák építése, 

üzemeltetése és karbantartása; 
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Or. en 

 

Módosítás  338 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk 

 A környezeti szempontból káros gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumok 

 A befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatósága mértékének 

megállapítása céljából környezeti 

szempontból akkor káros egy gazdasági 

tevékenység, ha az adott tevékenység 

megfelel a következő kritériumoknak: 

 a) a gazdasági tevékenység a 12. cikknek 

megfelelően súlyosan sérti az 5. cikkben 

meghatározott bármelyik 

környezetvédelmi célkitűzést; 

 b) a gazdasági tevékenység megfelel a 

káros tevékenységekre vonatkozó szakmai 

átvilágítási kritériumoknak, amennyiben 

a Bizottság a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. 

cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése, 

a 9. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) 

bekezdése és a 11. cikk (2) bekezdése 

szerint meghatározott ilyeneket; 

 c) a gazdasági tevékenység a 12. cikknek 

megfelelően nem támogatja jelentős 

mértékben a fenntartható átmenetet az 5. 

cikkben meghatározott környezetvédelmi 

célkitűzésekhez való hozzájárulás révén. 

Or. en 

 

Módosítás  339 

Bas Eickhout 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 b cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. cikk 

 A jelentős negatív környezeti hatással járó 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumok 

 A befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatósága mértékének 

megállapítása céljából egy gazdasági 

tevékenység akkor minősül jelentős 

negatív környezeti hatással járó gazdasági 

tevékenységnek, ha az a 12. cikknek 

megfelelően súlyosan sérti az 5. cikkben 

meghatározott bármely környezetvédelmi 

célkitűzést. 

Or. en 

 

Módosítás  340 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumok alkalmazása 

A környezeti szempontból fenntartható és a 

környezeti szempontból káros gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumok 

alkalmazása 

Or. en 

 

Módosítás  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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4.  A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumok alkalmazása 

4.  A környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumok 

alkalmazása 

Or. en 

 

Módosítás  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4.  A környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumok alkalmazása 

4.  A környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumok 

alkalmazása 

Or. en 

 

Módosítás  343 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok a 3. cikkben 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumokat alkalmazzák 

minden olyan intézkedés céljából, amely a 

„környezeti szempontból 

fenntarthatóként” forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 

vonatkozásában a piaci szereplőkre 

bármilyen követelményt megállapít. 

(1) A tagállamok a 3. cikkben 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre és 

a 3a. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból káros gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat 

alkalmazzák minden olyan intézkedés 

céljából, amely a pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapít. 

Or. en 
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Módosítás  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok a 3. cikkben 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumokat alkalmazzák 

minden olyan intézkedés céljából, amely a 

„környezeti szempontból fenntarthatóként” 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapít. 

(1) A tagállamok a 3. cikkben 

meghatározott, fenntartható 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat 

alkalmazzák minden olyan intézkedés 

céljából, amely a „fenntarthatóként” 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapít. 

Or. en 

 

Módosítás  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok a 3. cikkben 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumokat alkalmazzák 

minden olyan intézkedés céljából, amely a 

„környezeti szempontból 

fenntarthatóként” forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 

vonatkozásában a piaci szereplőkre 

bármilyen követelményt megállapít. 

(1) A tagállamok a 3. cikkben 

meghatározott, környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat 

alkalmazzák minden olyan intézkedés 

céljából, amely a pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapít. 

Or. en 
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Módosítás  346 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok a 3. cikkben 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumokat alkalmazzák 

minden olyan intézkedés céljából, amely a 

„környezeti szempontból 

fenntarthatóként” forgalmazott pénzügyi 

termékek vagy vállalati kötvények 

vonatkozásában a piaci szereplőkre 

bármilyen követelményt megállapít. 

(1) A tagállamok a 3. cikkben 

meghatározott, környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat 

alkalmazzák minden olyan intézkedés 

céljából, amely a pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen fenntarthatósági 

követelményt megállapít. 

Or. en 

 

Módosítás  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok a 3. cikkben 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumokat alkalmazzák 

minden olyan intézkedés céljából, amely a 

„környezeti szempontból fenntarthatóként” 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapít. 

(1) A tagállamok a 3. cikkben 

meghatározott, környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat 

alkalmazzák minden olyan intézkedés 

céljából, amely a „környezeti szempontból 

fenntarthatóként” vagy a „társadalmi 

szempontból fenntarthatóként” 

forgalmazott pénzügyi termékek vagy 

vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 

szereplőkre bármilyen követelményt 

megállapít. 

Or. en 
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Módosítás  348 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Unió és a tagállamok a 3. 

cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre és a 3a. cikkben 

meghatározott, környezeti szempontból 

káros gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumokat alkalmazzák az 

Unió vagy a tagállamok által a 

beruházásokhoz többek között garanciák, 

tőke, hitelnyújtás, támogatások, 

exporthitelek vagy közbeszerzési 

szerződések formájában nyújtott állami 

pénzügyi támogatásra vonatkozó 

követelmények alkalmazásában. Az Unió 

és a tagállamok nem nyújthatnak állami 

pénzügyi támogatást környezeti 

szempontból káros gazdasági 

tevékenységekhez. 

Or. en 

 

Módosítás  349 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták 

törölve 
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a 3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

Or. en 

Indokolás 

A közzétételi követelményekkel már a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági 

kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről, valamint az (EU) 2016/2341 irányelv 

módosításáról szóló rendelet foglalkozik. 

 

Módosítás  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

(2) A fenntartható befektetésként 

pénzügyi termékeket kínáló pénzügyi piaci 

szereplők közzétehetik az arra vonatkozó 

információkat, hogy a befektetések 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, fenntartható 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 
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szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

Or. en 

 

Módosítás  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 
amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

(2) A pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közzé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy az általuk kínált termékek a 3. 

cikkben meghatározott kritériumoknak 

megfelelő, környezeti szempontból 

fenntartható befektetésnek vagy a 3a. 

cikkben meghatározott kritériumoknak 

megfelelő, negatív környezeti hatásokkal 

járó befektetésnek minősülnek-e. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amelynek a 

kritériumait még nem határozták meg, erről 

tájékoztatják a Bizottságot. A pénzügyi 

piaci szereplők nem kínálhatnak 

környezeti szempontból fenntartható 

befektetésként vagy ehhez hasonló 

jellemzőkkel rendelkező befektetésként 

pénzügyi termékeket, ha azok nem 

minősülnek környezeti szempontból 

fenntarthatónak. 

A közzétett információkat a 4a. cikkben 

meghatározottak szerint független 

könyvvizsgálónak kell ellenőriznie a 

pontosság biztosítása érdekében. 

Or. en 
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Módosítás  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

(2) A pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek információkat 

kell közzétenniük az említett termékek 
környezeti és társadalmi szempontú 

fenntarthatósága mértékének a 3. cikkben 

meghatározott kritériumok szerinti 

megállapítása érdekében. Amennyiben a 

pénzügyi piaci szereplők úgy vélik, hogy 

környezeti szempontból fenntarthatónak 

kell tekinteni egy olyan gazdasági 

tevékenységet, amely nem tesz eleget az e 

rendeletben meghatározott szakmai 

átvilágítási kritériumoknak, vagy amelynek 

a kritériumait még nem határozták meg, 

erről tájékoztatják a Bizottságot. A 

pénzügyi piaci szereplők nem kínálhatnak 

környezeti vagy társadalmi szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket, ha 

azok nem minősülnek környezeti vagy 

társadalmi szempontból fenntarthatónak. 

Or. en 

 

Módosítás  353 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

(2) A pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy milyen módon alkalmazzák a 

pénzügyi termékekre a 3. cikkben 
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tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 
milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre és 

a 3a. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból káros gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

Or. en 

 

Módosítás  354 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 
amelynek a kritériumait még nem 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amelynek a 

kritériumait még nem határozták meg, erről 

tájékoztatják a Bizottságot. A pénzügyi 

piaci szereplők nem kínálhatnak hasonló 
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határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 
jellemzőkkel rendelkező, környezeti 

szempontból fenntartható befektetésként 

pénzügyi termékeket, ha azok nem 

minősülnek környezeti szempontból 

fenntarthatónak. 

Or. en 

 

Módosítás  355 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

vagy más szereplők úgy vélik, hogy egy 

gazdasági tevékenységről tévesen 

állapították meg, hogy eleget tesz vagy 
nem tesz eleget az e rendeletben 

meghatározott szakmai átvilágítási 

kritériumoknak, vagy amelynek a 

kritériumait még nem határozták meg. 

Or. en 

 

Módosítás  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. A Bizottság adott esetben 

értesíti a fenntartható finanszírozással 

foglalkozó platformot a pénzügyi piaci 

szereplők ilyen kérelmeiről. 

Or. en 

 

Módosítás  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 
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fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. A Bizottságnak 

haladéktalanul továbbítania kell ezt az 

információt a fenntartható 

finanszírozással foglalkozó platformnak. 

Or. fr 

 

Módosítás  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

(2) A környezeti vagy társadalmi 

szempontból fenntartható befektetésként 

vagy ehhez hasonló jellemzőkkel 

rendelkező befektetésként pénzügyi 

termékeket kínáló pénzügyi piaci 

szereplőknek közé kell tenniük az arra 

vonatkozó információkat, hogy a 

befektetések fenntarthatóságának 

megállapításánál milyen módon és 

mértékben alkalmazták a 3. cikkben 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre és 

a 3a. cikkben meghatározott, társadalmi 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti vagy 

társadalmi szempontból fenntarthatónak 
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amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

kell tekinteni egy olyan gazdasági 

tevékenységet, amely nem tesz eleget az e 

rendeletben meghatározott szakmai 

átvilágítási kritériumoknak, vagy amelynek 

a kritériumait még nem határozták meg, 

erről tájékoztathatják a Bizottságot. 

Or. en 

 

Módosítás  359 

Kay Swinburne 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket vagy 

vállalati kötvényeket kínáló pénzügyi piaci 

szereplőknek közé kell tenniük az arra 

vonatkozó információkat, hogy a 

befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

Or. en 

 

Módosítás  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplőknek közé kell 

tenniük az arra vonatkozó információkat, 

hogy a befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

(2) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként forgalmazott pénzügyi 

termékeket kínáló pénzügyi piaci 

szereplőknek közé kell tenniük az arra 

vonatkozó információkat, hogy a 

befektetések környezeti szempontú 

fenntarthatóságának megállapításánál 

milyen módon és mértékben alkalmazták a 

3. cikkben meghatározott, környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó kritériumokat. 

Amennyiben a pénzügyi piaci szereplők 

úgy vélik, hogy környezeti szempontból 

fenntarthatónak kell tekinteni egy olyan 

gazdasági tevékenységet, amely nem tesz 

eleget az e rendeletben meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumoknak, vagy 

amelynek a kritériumait még nem 

határozták meg, erről tájékoztathatják a 

Bizottságot. 

Or. en 

 

Módosítás  361 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A(z) [a fenntartható 

befektetésekkel és a fenntarthatósági 

kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről, 

valamint az (EU) 2016/2341 irányelv 

módosításáról szóló rendeletre irányuló 

bizottsági javaslat] által előírt közzétételi 
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követelmények nem írhatók elő e 

rendeletben; 

Or. en 

 

Módosítás  362 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A(z) [beillesztendő a fenntartható 

befektetésekkel és a fenntarthatósági 

kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről, 

valamint az (EU) 2016/2341 irányelv 

módosításáról szóló rendeletre való 

hivatkozás] által előírt közzétételi 

követelmények nem írhatók elő e 

rendeletben; 

Or. en 

 

Módosítás  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

4 cikk – 2 b a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A pénzügyi piaci szereplő a 4a. 

cikknek megfelelően felhatalmazott 

harmadik fél szolgáltatását veszi igénybe 

annak ellenőrzésére, hogy a pénzügyi 

termékek megfelelnek-e a 3. cikkben 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumoknak. E szolgáltatás 

igénybevétele azonban semmilyen 

körülmények között sem érintheti a 

pénzügyi piaci szereplőnek az e rendelet 



 

PE632.153v01-00 170/188 AM\1172566HU.doc 

HU 

alapján fennálló jogi kötelezettségekkel 

kapcsolatos felelősségét. Amennyiben a 

pénzügyi piaci szereplő a 4a. cikknek 

megfelelően felhatalmazott harmadik fél 

szolgáltatását veszi igénybe annak 

értékelésére, hogy a pénzügyi termékek 

megfelelnek-e az említett cikkben 

meghatározott kritériumoknak, a 4. cikk 

(2) bekezdése szerinti közzétételnek 

nyilatkozatot kell tartalmaznia arra 

vonatkozóan, hogy a környezeti 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységekre vonatkozó 

kritériumoknak való megfelelést 

felhatalmazással rendelkező harmadik fél 

igazolta. Az értesítésnek tartalmaznia kell 

a felhatalmazással rendelkező harmadik 

fél nevét és székhelyét. 

Or. en 

 

Módosítás  364 

Bas Eickhout 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A pénzügyi piaci szereplők a 4a. 

cikknek megfelelően felhatalmazott 

harmadik fél szolgáltatását veszik igénybe 

a (2) bekezdésben meghatározott 

követelményeknek való megfelelés 

ellenőrzésére. A hitelintézetek a 4a. 

cikknek megfelelően felhatalmazott 

harmadik fél szolgáltatását veszik igénybe 

a (2a) bekezdésben meghatározott 

követelményeknek való megfelelés 

ellenőrzésére. 

 Az első albekezdéstől eltérve e szolgáltatás 

igénybevétele semmilyen körülmények 

között sem érintheti a pénzügyi piaci 

szereplőnek az e rendelet alapján fennálló 

jogi kötelezettségekkel kapcsolatos 

felelősségét. A 4. cikk (2) bekezdése és a 4. 
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cikk (2a) bekezdése szerinti közzétételi 

követelménynek nyilatkozatot kell 

tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy az e 

bekezdésekben meghatározott 

követelményeknek való megfelelést 

felhatalmazással rendelkező harmadik fél 

igazolta. Az értesítésnek tartalmaznia kell 

a felhatalmazással rendelkező harmadik 

fél nevét és székhelyét. 

Or. en 

 

Módosítás  365 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A környezeti szempontból 

fenntartható befektetésként vagy ehhez 

hasonló jellemzőkkel rendelkező 

befektetésként pénzügyi termékeket kínáló 

pénzügyi piaci szereplő nem felelős a 

befektetés környezeti szempontú 

fenntarthatóságának téves értékeléséért, 

ha az értékelésre a közzétett 

kritériumokkal összhangban került sor. A 

pénzügyi piaci szereplő nem köteles 

ellenőrizni a vállalatok által a gazdasági 

tevékenységeikre vonatkozóan közzétett 

információkat, de felhasználhatja ezeket 

az információkat a befektetés környezeti 

szempontú fenntarthatóságának 

értékelésére. 

Or. en 

 

Módosítás  366 

Herbert Dorfmann 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A vállalatok felelősek a saját 

gazdasági tevékenységeik tanúsításáért a 

(2) bekezdésben említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  367 

Costas Mavrides 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A vállalatok felelősek a saját 

gazdasági tevékenységeik tanúsításáért a 

(2) bekezdésben említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  368 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság haladéktalanul értesíti 

a fenntartható finanszírozással foglalkozó 

platformot a pénzügyi piaci szereplők által 

hozzá intézett kérelemről. 

Or. en 

 

Módosítás  369 

Markus Ferber 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság a (2) bekezdés 

kiegészítése céljából a 16. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogad el, amelyben 

meghatározza, hogy milyen információk 

szükségesek az említett bekezdés 

feltételeinek teljesítéséhez, figyelembe 

véve az e rendelet szerint meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumokat. Az 

említett információk lehetővé teszik, hogy 

a befektetők megállapítsák a 

következőket: 

törölve 

a) a környezeti szempontból fenntartható 

tevékenységeket folytató társaságokhoz 

tartozó százalékos részesedés; 

 

b) az összes gazdasági tevékenységen belül 

a környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységeket finanszírozó 

befektetés százalékos aránya. 

 

Or. en 

 

Módosítás  370 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság a (2) bekezdés 

kiegészítése céljából a 16. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el, amelyben 

meghatározza, hogy milyen információk 

szükségesek az említett bekezdés 

feltételeinek teljesítéséhez, figyelembe 

véve az e rendelet szerint meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumokat. Az 

(3) A Bizottság a (2) bekezdés 

kiegészítése céljából a 16. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el, amelyben 

meghatározza, hogy milyen információk 

szükségesek az említett bekezdés 

feltételeinek teljesítéséhez, figyelembe 

véve a vonatkozó információk 

rendelkezésre állását és az e rendelet 
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említett információk lehetővé teszik, hogy 

a befektetők megállapítsák a következőket: 

szerint meghatározott szakmai átvilágítási 

kritériumokat. Az említett információk 

lehetővé teszik, hogy a befektetők 

megállapítsák a következőket: 

Or. en 

 

Módosítás  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság a (2) bekezdés 

kiegészítése céljából a 16. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el, amelyben 

meghatározza, hogy milyen információk 

szükségesek az említett bekezdés 

feltételeinek teljesítéséhez, figyelembe 

véve az e rendelet szerint meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumokat. Az 

említett információk lehetővé teszik, hogy 

a befektetők megállapítsák a következőket: 

(3) A Bizottság a (2) bekezdés 

kiegészítése céljából a 16. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el, amelyben 

meghatározza, hogy milyen információk 

szükségesek az említett bekezdés 

feltételeinek teljesítéséhez, figyelembe 

véve az e rendelet szerint meghatározott 

szakmai átvilágítási kritériumokat. Az 

említett információk lehetővé tehetik, hogy 

a befektetők megállapítsák a következőket: 

Or. en 

 

Módosítás  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a környezeti szempontból 

fenntartható tevékenységeket folytató 

társaságokhoz tartozó százalékos 

részesedés; 

a) a fenntartható tevékenységeket 

folytató társaságokhoz tartozó százalékos 

részesedés; 

Or. en 
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Módosítás  373 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a környezeti szempontból 

fenntartható tevékenységeket folytató 

társaságokhoz tartozó százalékos 

részesedés; 

a) a környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható tevékenységeket 

folytató társaságokhoz tartozó százalékos 

részesedés; 

Or. en 

 

Módosítás  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a környezeti szempontból 

fenntartható tevékenységeket folytató 

társaságokhoz tartozó százalékos 

részesedés; 

a) a környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható tevékenységeket 

folytató társaságokhoz tartozó százalékos 

részesedés; 

Or. en 

 

Módosítás  375 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a környezeti szempontból káros 

tevékenységeket folytató társaságokhoz 

tartozó százalékos részesedés; 



 

PE632.153v01-00 176/188 AM\1172566HU.doc 

HU 

Or. en 

 

Módosítás  376 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az összes gazdasági tevékenységen 

belül a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetés százalékos aránya. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  377 

Costas Mavrides 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az összes gazdasági tevékenységen 

belül a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetés százalékos aránya. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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b) az összes gazdasági tevékenységen 

belül a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetés százalékos aránya. 

b) az összes gazdasági tevékenységen 

belül a fenntartható tevékenységeket 

finanszírozó befektetés százalékos aránya. 

Or. en 

 

Módosítás  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az összes gazdasági tevékenységen 

belül a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetés százalékos aránya. 

b) az összes gazdasági tevékenységen 

belül a környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységeket finanszírozó befektetés 

százalékos aránya. 

Or. en 

 

Módosítás  380 

Elena Gentile 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az összes gazdasági tevékenységen 

belül a környezeti szempontból 

fenntartható gazdasági tevékenységeket 

finanszírozó befektetés százalékos aránya. 

b) az összes gazdasági tevékenységen 

belül a környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható gazdasági 

tevékenységeket finanszírozó befektetés 

százalékos aránya. 

Or. en 

 

Módosítás  381 

Costas Mavrides 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A tagállamok – szoros 

együttműködésben az érintett európai 

felügyeleti hatósággal – ellenőrzik a (2) és 

(2a) bekezdésben említett információkat. 

Az információk közzététele után a 

pénzügyi piaci résztvevők bejelentik 

azokat az érintett illetékes nemzeti 

hatóságnak, amely azt haladéktalanul 

közli az érintett európai felügyeleti 

hatósággal. Minden alkalommal, amikor 

az érintett illetékes nemzeti hatóság vagy 

az érintett európai felügyeleti hatóság 

nem ért egyet a (2) és (2a) bekezdésben 

említettek szerint bejelentett 

információkkal, a pénzügyi piaci 

résztvevők felülvizsgálják és kijavítják a 

közzétett információkat. 

Or. en 

 

Módosítás  382 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az összes gazdasági tevékenységen 

belül a környezeti szempontból káros 

gazdasági tevékenységeket finanszírozó 

befektetés százalékos aránya. 

Or. en 

 

Módosítás  383 

Markus Ferber 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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4 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (3) bekezdés szerinti, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 

Bizottság 2019. december 31-ig fogadja el 

azzal a céllal, hogy 2020. július 1-jétől 

biztosítsa annak gyakorlati alkalmazását. 

Az említett felhatalmazáson alapuló jogi 

aktust a Bizottság módosíthatja, különös 

tekintettel a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk 

(2) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. 

cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) 

bekezdése és a 11. cikk (2) bekezdése 

szerint elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok módosítására. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  384 

Bas Eickhout 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. cikk 

 A környezeti szempontból fenntartható 

befektetéseket ellenőrző harmadik fél 

 A 4. cikk (2b) bekezdésében említett 

harmadik felet az ESMA-nak kell 

felhatalmaznia annak értékelésére, hogy a 

pénzügyi termékek megfelelnek-e a 3. és a 

3a. cikkben meghatározott 

kritériumoknak az alábbi feltételek 

teljesülése esetén:  

 a) a harmadik fél az Unióban letelepedett 

jogi személy;  

 b) a harmadik fél kizárólag 

megkülönböztetést nem jelentő és 

költségalapú díjakat számít fel azon 

pénzügyi piaci szereplőknek, akiknek 

pénzügyi termékeit vizsgálja, és a díjakat 
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nem teszi függővé az értékelés 

eredményétől és nem viszonyítja ahhoz. 

Az egyes szolgáltatások tekintetében 

külön-külön nyilvánosságra hozza az ezen 

értékelési szolgáltatások árait és díjait, 

beleértve az árengedményeket és 

pénzvisszatérítéseket, valamint e 

kedvezmények igénybevételének feltételeit. 

A harmadik fél lehetővé teszi a potenciális 

ügyfelek és ügyfelek számára az egyes 

szolgáltatások külön-külön 

igénybevételét;  

 c) a harmadik fél egyéb tevékenységeinek 

végzése nem veszélyezteti az értékelés 

függetlenségét vagy integritását;  

 d) a harmadik fél bizonyítja, hogy saját 

tőkéből finanszírozott, kellően stabil 

pénzügyi helyzettel rendelkezik ahhoz, 

hogy a szolgáltatásokat továbbra is 

folyamatos jelleggel nyújtsa annak 

kockázata nélkül, hogy veszélybe kerülhet 

az értékelés függetlensége vagy 

integritása; 

 e) a harmadik fél vagy az 1126/2008/EK 

bizottsági rendelet mellékletében szereplő 

IAS 24 nemzetközi számviteli standard (a 

továbbiakban: kapcsolt felekre vonatkozó 

közzétételek) 9. bekezdésének b) 

pontjában említett bármely társult 

vállalkozás semmilyen formában sem 

nyújt tanácsadási, audit- vagy ezekkel 

egyenértékű szolgáltatást az érintett 

pénzügyi termék kifejlesztésében, 

forgalomba hozatalában, 

forgalmazásában vagy értékesítésében 

részt vevő pénzügyi piaci szereplőnek; 

 f) a harmadik fél eleget tesz valamely 

elismert vállalatirányítási magatartási 

kódexnek vagy a hatékony 

vállalatirányítás alapelveinek; 

 g) a harmadik fél a MiFiD II 4. cikke (1) 

bekezdésének 36. pontjában 

meghatározott vezető testületének tagjai a 

harmadik fél feladatai tekintetében 

megfelelő szakképesítéssel, ismeretekkel 

és tapasztalatokkal rendelkeznek, továbbá 
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jó hírnévnek örvendő és feddhetetlen 

személyek; 

 h) a harmadik fél vezető testületének 

legalább egyharmada, de legalább két fő 

független tag; 

 i) a harmadik fél minden szükséges 

intézkedést megtesz annak biztosítására, 

hogy a 3. és a 3a. cikkben meghatározott 

kritériumoknak való megfelelés 

ellenőrzését ne befolyásolja semmilyen 

meglévő vagy potenciális 

összeférhetetlenség vagy üzleti kapcsolat, 

amelyben érintett a harmadik fél; annak 

anyavállalata, legfelső szintű 

anyavállalata vagy bármely más társult 

vállalkozása; részvényesei vagy tagjai; 

vezetői; munkavállalói vagy olyan egyéb 

természetes személyek, akik szolgáltatást 

nyújtanak a harmadik félnek vagy annak 

ellenőrzése alatt állnak. E célból a 

harmadik félnek hatékony belső 

kontrollrendszert kell létrehoznia, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia azoknak a 

szabályzatoknak és eljárásoknak a 

végrehajtása tekintetében, melyek célja a 

potenciális összeférhetetlenségek feltárása 

és megelőzése. A feltárt potenciális vagy 

meglévő összeférhetetlenségeket 

haladéktalanul meg kell szüntetni vagy 

mérsékelni kell, továbbá be kell jelenteni. 

A harmadik félnek megfelelő eljárásokat 

és folyamatokat kell kialakítania, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia a 3. és a 3a. cikkben 

meghatározott kritériumoknak való 

megfelelés független értékelésének 

biztosítása céljából. A harmadik félnek 

rendszeresen át kell tekintenie és felül kell 

vizsgálnia az említett szabályokat és 

eljárásokat a hatékonyságuk értékelése, 

valamint annak eldöntése érdekében, 

hogy szükséges-e naprakésszé tenni őket; 

valamint 

 j) a harmadik fél bizonyítani tudja, hogy 

megfelelő módszerekkel, működési 

biztosítékokkal és belső eljárásokkal 
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rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik a 

3. és a 3a. cikkben meghatározott 

kritériumoknak való megfelelés 

vizsgálatára.  

 (2) A felhatalmazással rendelkező 

harmadik félnek mindenkor meg kell 

felelnie a felhatalmazásra vonatkozóan az 

(1) bekezdésben meghatározott 

feltételeknek. Az (1) bekezdésnek 

megfelelően felhatalmazott harmadik 

félnek haladéktalanul értesítenie kell az 

ESMA-t az említett bekezdés alapján 

benyújtott információkban beállt jelentős 

változásokról vagy más olyan 

változásokról, amelyekről észszerűen 

feltételezhető, hogy befolyásolnák az 

ESMA értékelését. 

 (3) Az ESMA díjakat számol fel azoknak 

az indokolt kiadásoknak a fedezésére, 

amelyek az (1) bekezdésben említett 

harmadik fél felhatalmazásra irányuló 

kérelmének elbírálásával, valamint 

kedvező elbírálás esetén az (1) 

bekezdésben megállapított feltételeknek 

való megfelelése nyomon követésével 

kapcsolatban merülnek fel. 

 (4) A harmadik fél e cikknek megfelelő 

felhatalmazása az Unió egész területére 

érvényes.  

 (5) Az ESMA visszavonja a 

felhatalmazást, ha: 

 a) a harmadik fél kifejezetten lemond a 

felhatalmazásról; 

 b) a harmadik fél hamis nyilatkozatok 

tételével vagy bármely egyéb szabálytalan 

módon szerezte meg a felhatalmazást; 

 c) az ESMA úgy ítéli meg, hogy a 

harmadik fél már nem felel meg az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételeknek. 

 (6) Az ESMA szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki, 

amelyekben meghatározza, hogy az (1) 

bekezdéssel összhangban milyen 

információkat kell benyújtania egy 
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harmadik félnek a felhatalmazására 

irányuló kérelemben. 

 Az ESMA-nak ezeket a 

szabályozástechnikai standardtervezeteket 

[az e rendelet hatálybalépését követő 12 

hónapon belül]-ig be kell nyújtania a 

Bizottságnak. 

 (7) A Bizottság díjszabályzatot fogad el. E 

rendelet meghatározza különösen a díjak 

típusait és azokat az ügyeket, amelyek 

után díjakat kell fizetni, a díjak összegét 

és megfizetésük módját. A harmadik 

félnek felszámított díj összegének 

valamennyi adminisztratív költségre 

fedezetet kell nyújtania és arányosnak kell 

lennie a harmadik fél forgalmával.  

 (8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy az e bekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 

1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 

összhangban történő elfogadásával 

kiegészítse ezt a rendeletet. 

Or. en 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. cikk 

 A környezeti szempontból fenntartható 

befektetéseket ellenőrző harmadik fél 

 (1) A 4. cikk (2) bekezdésének ba) 

pontjában említett harmadik felet az 

ESMA-nak kell felhatalmaznia annak 

értékelésére, hogy a pénzügyi termékek 

megfelelnek-e a 3. cikkben meghatározott 

kritériumoknak. Az ESMA az alábbi 
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feltételek teljesülése esetén adja meg a 

felhatalmazást: 

 a) a harmadik fél az Unióban letelepedett 

jogi személy;  

 b) a harmadik fél kizárólag 

megkülönböztetést nem jelentő és 

költségalapú díjakat számít fel azon 

pénzügyi piaci szereplőknek, akiknek 

pénzügyi termékeit vizsgálja, és a díjakat 

nem teszi függővé az értékelés 

eredményétől és nem viszonyítja ahhoz. 

Az egyes szolgáltatások tekintetében 

külön-külön nyilvánosságra hozza az ezen 

értékelési szolgáltatások árait és díjait, 

beleértve az árengedményeket és 

pénzvisszatérítéseket, valamint e 

kedvezmények igénybevételének feltételeit. 

A harmadik fél lehetővé teszi a potenciális 

ügyfelek és ügyfelek számára az egyes 

szolgáltatások külön-külön 

igénybevételét;  

 c) a harmadik fél egyéb tevékenységeinek 

végzése nem veszélyezteti az értékelés 

függetlenségét vagy integritását; 

 d) a harmadik fél bizonyítja, hogy saját 

tőkéből finanszírozott, kellően stabil 

pénzügyi helyzettel rendelkezik ahhoz, 

hogy a szolgáltatásokat továbbra is 

folyamatos jelleggel nyújtsa annak 

kockázata nélkül, hogy veszélybe kerülhet 

az értékelés függetlensége vagy 

integritása;  

 e) a harmadik fél vagy az 1126/2008/EK 

bizottsági rendelet[1] mellékletében 

szereplő IAS 24 nemzetközi számviteli 

standard (a továbbiakban: kapcsolt 

felekre vonatkozó közzétételek) 9. 

bekezdésének b) pontjában említett 

bármely társult vállalkozás semmilyen 

formában sem nyújt tanácsadási, audit- 

vagy ezekkel egyenértékű szolgáltatást az 

érintett pénzügyi termék kifejlesztésében, 

forgalomba hozatalában, 

forgalmazásában vagy értékesítésében 

részt vevő pénzügyi piaci szereplőnek;  
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 f) a harmadik fél eleget tesz valamely 

elismert vállalatirányítási magatartási 

kódexnek vagy a hatékony 

vállalatirányítás alapelveinek;  

 g) a harmadik fél a MiFiD II[2] 4. cikke 

(1) bekezdésének 36. pontjában 

meghatározott vezető testületének tagjai a 

harmadik fél feladatai tekintetében 

megfelelő szakképesítéssel, ismeretekkel 

és tapasztalatokkal rendelkeznek, továbbá 

jó hírnévnek örvendő és feddhetetlen 

személyek; 

 h) a harmadik fél vezető testületének 

legalább egyharmada, de legalább két fő 

független tag; 

 i) a harmadik fél minden szükséges 

intézkedést megtesz annak biztosítására, 

hogy a 3. cikkben meghatározott, a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumoknak való megfelelés 

ellenőrzését ne befolyásolja semmilyen 

meglévő vagy potenciális 

összeférhetetlenség vagy üzleti kapcsolat, 

amelyben érintett a harmadik fél; annak 

anyavállalata, legfelső szintű 

anyavállalata vagy bármely más társult 

vállalkozása; részvényesei vagy tagjai; 

vezetői; munkavállalói vagy olyan egyéb 

természetes személyek, akik szolgáltatást 

nyújtanak a harmadik félnek vagy annak 

ellenőrzése alatt állnak. E célból a 

harmadik félnek hatékony belső 

kontrollrendszert kell létrehoznia, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia azoknak a 

szabályzatoknak és eljárásoknak a 

végrehajtása tekintetében, melyek célja a 

potenciális összeférhetetlenségek feltárása 

és megelőzése. A feltárt potenciális vagy 

meglévő összeférhetetlenségeket 

haladéktalanul meg kell szüntetni vagy 

mérsékelni kell, továbbá be kell jelenteni. 

A harmadik félnek megfelelő eljárásokat 

és folyamatokat kell kialakítania, 

fenntartania, működtetnie és 

dokumentálnia a környezeti szempontból 
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fenntartható gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó kritériumoknak való megfelelés 

független értékelésének biztosítása 

céljából. A harmadik félnek rendszeresen 

át kell tekintenie és felül kell vizsgálnia az 

említett szabályokat és eljárásokat a 

hatékonyságuk értékelése, valamint 

annak eldöntése érdekében, hogy 

szükséges-e naprakésszé tenni őket; 

valamint 

 j) a harmadik fél bizonyítani tudja, hogy 

megfelelő módszerekkel, működési 

biztosítékokkal és belső eljárásokkal 

rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik a 

környezeti szempontból fenntartható 

gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

kritériumoknak való megfelelés 

vizsgálatára.  

 (2) A felhatalmazással rendelkező 

harmadik félnek mindenkor meg kell 

felelnie a felhatalmazásra vonatkozóan az 

(1) bekezdésben meghatározott 

feltételeknek. Az (1) bekezdésnek 

megfelelően felhatalmazott harmadik 

félnek haladéktalanul értesítenie kell az 

ESMA-t az említett bekezdés alapján 

benyújtott információkban beállt jelentős 

változásokról vagy más olyan 

változásokról, amelyekről észszerűen 

feltételezhető, hogy befolyásolnák az 

ESMA értékelését. 

 (3) Az ESMA díjakat számol fel azoknak 

az indokolt kiadásoknak a fedezésére, 

amelyek az (1) bekezdésben említett 

harmadik fél felhatalmazásra irányuló 

kérelmének elbírálásával, valamint 

kedvező elbírálás esetén az (1) 

bekezdésben megállapított feltételeknek 

való megfelelése nyomon követésével 

kapcsolatban merülnek fel. 

 (4) A harmadik fél e cikknek megfelelő 

felhatalmazása az Unió egész területére 

érvényes.  

 (5) Az ESMA visszavonja a 

felhatalmazást, ha: 
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 a) a harmadik fél kifejezetten lemond a 

felhatalmazásról; 

 b) a harmadik fél hamis nyilatkozatok 

tételével vagy bármely egyéb szabálytalan 

módon szerezte meg a felhatalmazást; 

 c) az ESMA úgy ítéli meg, hogy a 

harmadik fél már nem felel meg az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételeknek.  

 (6) Az ESMA szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki, 

amelyekben meghatározza, hogy az (1) 

bekezdéssel összhangban milyen 

információkat kell benyújtania egy 

harmadik félnek a felhatalmazására 

irányuló kérelemben. Az ESMA-nak 

ezeket a szabályozástechnikai 

standardtervezeteket [az e rendelet 

hatálybalépését követő 12 hónapon belül]-

ig be kell nyújtania a Bizottságnak. 

 (7) A Bizottság díjszabályzatot fogad el. E 

rendelet meghatározza különösen a díjak 

típusait és azokat az ügyeket, amelyek 

után díjakat kell fizetni, a díjak összegét 

és megfizetésük módját. A harmadik 

félnek felszámított díj összegének 

valamennyi adminisztratív költségre 

fedezetet kell nyújtania és arányosnak kell 

lennie a harmadik fél forgalmával.  

 (8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy az e bekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 

1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 

összhangban történő elfogadásával 

kiegészítse ezt a rendeletet. [1] A Bizottság 

1126/2008/EK rendelete (2008. november 

3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelettel összhangban egyes 

nemzetközi számviteli standardok 

elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. 

o.). [2] Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 

pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 

2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 

irányelv módosításáról (HL L 173., 

2014.6.12., 349–496. o.). 
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