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Poprawka  124 

Fulvio Martusciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Tytuł 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 

zrównoważone inwestycje 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 

zrównoważone finansowanie 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Or. en 

 

Poprawka  125 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Celem art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej jest ustanowienie rynku 

wewnętrznego działającego na rzecz 

trwałego rozwoju Europy, którego 

podstawę stanowią, między innymi, 

zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 

wysoki poziom ochrony i poprawy jakości 

środowiska naturalnego. 

(1) Celem art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej jest ustanowienie rynku 

wewnętrznego działającego na rzecz 

trwałego rozwoju Europy, którego 

podstawę stanowią, między innymi, 

zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 

wysoki poziom ochrony i poprawy jakości 

środowiska naturalnego. Wyniki osiągnięte 

zarówno w dziedzinie wzrostu 

gospodarczego, jak i ochrony środowiska, 

są bardzo dalekie od przedstawionych w 

nim celów. 

Or. fr 

 

Poprawka  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Celem art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej jest ustanowienie rynku 

wewnętrznego działającego na rzecz 

trwałego rozwoju Europy, którego 

podstawę stanowią, między innymi, 

zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 

wysoki poziom ochrony i poprawy jakości 

środowiska naturalnego. 

(1) Celem art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej jest ustanowienie rynku 

wewnętrznego działającego na rzecz 

trwałego rozwoju Europy, którego 

podstawę stanowią, między innymi, 

zrównoważony wzrost gospodarczy, postęp 

społeczny oraz wysoki poziom ochrony 

i poprawy jakości środowiska naturalnego. 

Or. en 

 

Poprawka  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) W listopadzie 2017 r. Parlament 

Europejski, Rada i Komisja proklamowały 

i podpisały Europejski filar praw 

socjalnych na rzecz Europy, która 

eliminuje bezrobocie, ubóstwo i 

dyskryminację, dając równe szanse 

młodzieży i osobom znajdującym się w 

najbardziej niekorzystnej sytuacji. 

Kompleksowe i głębokie wdrożenie filaru 

można ułatwić przez dostosowanie 

przepływów finansowych do takiej idei. 

Or. en 

 

Poprawka  128 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(4) Zrównoważony rozwój oraz 

przejście na niskoemisyjną, odporną na 

zmianę klimatu i bardziej zasobooszczędną 

gospodarkę o obiegu zamkniętym mają 

kluczowe znaczenie dla zapewnienia 

długoterminowej konkurencyjności 

gospodarki Unii. Zrównoważony rozwój 

jest od dawna centralnym elementem 

projektu, jakim jest Unia Europejska, 

a jego wymiar społeczny i środowiskowy 

znajduje potwierdzenie w Traktatach. 

(4) Zrównoważony rozwój oraz 

przejście na niskoemisyjną, odporną na 

zmianę klimatu i bardziej zasobooszczędną 

gospodarkę o obiegu zamkniętym mają 

kluczowe znaczenie dla zapewnienia 

długoterminowej konkurencyjności 

gospodarki Unii. Zrównoważony rozwój 

jest od dawna centralnym elementem 

projektu, jakim jest Unia Europejska, 

a jego wymiar społeczny i środowiskowy 

znajduje potwierdzenie w Traktatach, lecz 

nadal należy do pobożnych życzeń, 

zważywszy na bardzo rozczarowujące 

wyniki pod względem społecznym 

i środowiskowym. 

Or. fr 

 

Poprawka  129 

Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) W styczniu 2018 r. grupa 

zadaniowa wysokiego szczebla ds. 

inwestycji na rzecz infrastruktury 

społecznej w Europie opublikowała 

sprawozdanie, w którym szacuje się, że 

luka w odniesieniu do inwestycji w 

infrastrukturę społeczną w UE wynosi co 

najmniej 100–150 mld EUR rocznie, co 

daje ogółem niedobór w wysokości ponad 

1,5 bln EUR w latach 2018–2030. 

Or. en 

 

Poprawka  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Duże porozumienia handlowe, 

takie jak TTIP, CETA, umowa o wolnym 

handlu między UE a Japonią itp. i 

wynikające z nich zwiększenie masowego 

transportu towarów może mieć poważny 

negatywny wpływ na środowisko. 

Or. en 

 

Poprawka  131 

Stefan Gehrold 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W grudniu 2016 r. Komisja 

upoważniła grupę ekspertów wysokiego 

szczebla do opracowania nadrzędnej 

i kompleksowej strategii UE w zakresie 

zrównoważonego finansowania. W swoim 

sprawozdaniu opublikowanym 31 stycznia 

2018 r.24 grupa ekspertów wysokiego 

szczebla wzywa do utworzenia na 

poziomie UE solidnego technicznie 

systemu klasyfikacji, aby zapewnić 

jasność, które działania są „ekologiczne” 

lub „zrównoważone”, począwszy od 

łagodzenia zmiany klimatu. 

(5) W grudniu 2016 r. Komisja 

upoważniła grupę ekspertów wysokiego 

szczebla do opracowania nadrzędnej 

i kompleksowej strategii UE w zakresie 

zrównoważonego finansowania. W swoim 

sprawozdaniu opublikowanym 31 stycznia 

2018 r.24 grupa ekspertów wysokiego 

szczebla wzywa do utworzenia na 

poziomie UE solidnego technicznie 

systemu klasyfikacji, aby zapewnić 

jasność, które działania są „ekologiczne” 

lub „zrównoważone”, począwszy od 

zmniejszania wpływu człowieka na zmianę 
klimatu. 

_________________ _________________ 

24 Sprawozdanie końcowe unijnej grupy 

ekspertów wysokiego szczebla ds. 

zrównoważonego finansowania, 

Finansowanie zrównoważonej gospodarki 

europejskiej, dostępne pod adresem: 

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

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

24 Sprawozdanie końcowe unijnej grupy 

ekspertów wysokiego szczebla ds. 

zrównoważonego finansowania, 

Finansowanie zrównoważonej gospodarki 

europejskiej, dostępne pod adresem: 

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

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 
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Poprawka  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

ambitną i kompleksową strategię 

w zakresie zrównoważonego finansowania. 

Jednym z celów określonych w tym planie 

działania jest ukierunkowanie przepływów 

kapitału na zrównoważone inwestowanie 

w celu osiągnięcia zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Utworzenie systemu 

jednolitej klasyfikacji zrównoważonych 

działań jest najważniejszym 

i najpilniejszym zadaniem przewidzianym 

w planie działania. W planie działania 

podkreślono, że podstawą dla 

ukierunkowania przepływów kapitału na 

zrównoważoną działalność powinno być 

wspólne rozumienie pojęcia 

„zrównoważony”. Na pierwszym etapie 

jasne wskazówki dotyczące działalności 

uznawanych za przyczyniające się do 

realizacji celów środowiskowych, powinny 

pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Dalsze wskazówki 

dotyczące działalności wspierających inne 

cele zrównoważonego rozwoju, w tym cele 

społeczne, mogą zostać opracowane na 

późniejszym etapie. 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

ambitną i kompleksową strategię 

w zakresie zrównoważonego finansowania. 

Jednym z celów określonych w tym planie 

działania jest ukierunkowanie przepływów 

kapitału na zrównoważone inwestowanie 

w celu osiągnięcia zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Utworzenie systemu 

jednolitej klasyfikacji zrównoważonych 

działań oraz wskaźników określających 

stopień zrównoważenia działań jest 

najważniejszym i najpilniejszym zadaniem 

przewidzianym w planie działania. 

W planie działania podkreślono, że 

podstawą dla ukierunkowania przepływów 

kapitału na zrównoważoną działalność 

powinno być wspólne, całościowe 

zrozumienie wpływu działalności 

gospodarczej i inwestycji w wymiarze 

zrównoważenia. Na pierwszym etapie 

jasne wskazówki dotyczące działalności 

uznawanych za przyczyniające się do 

realizacji celów środowiskowych, powinny 

pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Równolegle 

opracowywane są dalsze wskazówki 

dotyczące działalności wspierających cele 

społeczne, biorąc pod uwagę fakt, że cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ obejmują 

wszystkie trzy filary zrównoważonego 

rozwoju: środowiskowy, społeczny 

i gospodarczy/dotyczący ładu 
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korporacyjnego. Odzwierciedla to również 

konkluzje Rady Europejskiej z dnia 20 

czerwca 2017 r., w których potwierdzono 

zobowiązanie Unii i państw 

członkowskich do wdrożenia Agendy na 

rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 

w pełni i w sposób spójny, kompleksowy, 

zintegrowany i skuteczny. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

Uzasadnienie 

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 

 

Poprawka  133 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

ambitną i kompleksową strategię 

w zakresie zrównoważonego finansowania. 

Jednym z celów określonych w tym planie 

działania jest ukierunkowanie przepływów 

kapitału na zrównoważone inwestowanie 

w celu osiągnięcia zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Utworzenie systemu 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

ambitną i kompleksową strategię 

w zakresie zrównoważonego finansowania. 

Jednym z celów określonych w tym planie 

działania jest ukierunkowanie przepływów 

kapitału na zrównoważone inwestowanie 

w celu osiągnięcia zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Utworzenie systemu 
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jednolitej klasyfikacji zrównoważonych 

działań jest najważniejszym 

i najpilniejszym zadaniem przewidzianym 

w planie działania. W planie działania 

podkreślono, że podstawą dla 

ukierunkowania przepływów kapitału na 

zrównoważoną działalność powinno być 

wspólne rozumienie pojęcia 

„zrównoważony”. Na pierwszym etapie 

jasne wskazówki dotyczące działalności 

uznawanych za przyczyniające się do 

realizacji celów środowiskowych powinny 

pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Dalsze wskazówki 

dotyczące działalności wspierających inne 

cele zrównoważonego rozwoju, w tym cele 

społeczne, mogą zostać opracowane na 

późniejszym etapie. 

jednolitej klasyfikacji oraz wskaźników 

określających zrównoważone działania 
jest najważniejszym i najpilniejszym 

zadaniem przewidzianym w planie 

działania. W planie działania podkreślono, 

że podstawą dla ukierunkowania 

przepływów kapitału na zrównoważoną 

działalność powinno być wspólne, 

całościowe zrozumienie wpływu 

działalności gospodarczej i inwestycji na 

zrównoważenie środowiskowe i społeczne 

oraz efektywne gospodarowanie zasobami. 

Na pierwszym etapie jasne wskazówki 

dotyczące działalności uznawanych za 

przyczyniające się do realizacji celów 

środowiskowych powinny pomóc 

inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących 

zrównoważoną działalność gospodarczą. 

Dalsze wskazówki dotyczące działalności 

wspierających inne cele zrównoważonego 

rozwoju, w tym cele społeczne, mogą 

zostać opracowane na późniejszym etapie. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Poprawka  134 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

ambitną i kompleksową strategię 

w zakresie zrównoważonego finansowania. 

Jednym z celów określonych w tym planie 

działania jest ukierunkowanie przepływów 

kapitału na zrównoważone inwestowanie 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

ambitną i kompleksową strategię 

w zakresie zrównoważonego finansowania. 

Jednym z celów określonych w tym planie 

działania jest ukierunkowanie przepływów 

kapitału na zrównoważone inwestowanie 



 

PE632.153v01-00 10/186 AM\1172566PL.docx 

PL 

w celu osiągnięcia zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Utworzenie systemu 

jednolitej klasyfikacji zrównoważonych 

działań jest najważniejszym 

i najpilniejszym zadaniem przewidzianym 

w planie działania. W planie działania 

podkreślono, że podstawą dla 

ukierunkowania przepływów kapitału na 

zrównoważoną działalność powinno być 

wspólne rozumienie pojęcia 

„zrównoważony”. Na pierwszym etapie 

jasne wskazówki dotyczące działalności 

uznawanych za przyczyniające się do 

realizacji celów środowiskowych, powinny 

pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Dalsze wskazówki 

dotyczące działalności wspierających inne 

cele zrównoważonego rozwoju, w tym cele 

społeczne, mogą zostać opracowane na 

późniejszym etapie. 

w celu osiągnięcia zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Utworzenie systemu 

jednolitej klasyfikacji oraz wskaźników 

oceniających ślad węglowy 
zrównoważonych działań jest 

najważniejszym i najpilniejszym zadaniem 

przewidzianym w planie działania. 

W planie działania podkreślono, że 

podstawą dla ukierunkowania przepływów 

kapitału na zrównoważoną działalność 

powinno być wspólne rozumienie pojęcia 

„zrównoważony”. Na pierwszym etapie 

jasne wskazówki dotyczące działalności 

uznawanych za przyczyniające się do 

realizacji celów środowiskowych, powinny 

pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Dalsze wskazówki 

dotyczące działalności wspierających inne 

cele zrównoważonego rozwoju, w tym cele 

społeczne, mogą zostać opracowane na 

późniejszym etapie. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Poprawka  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

ambitną i kompleksową strategię 

w zakresie zrównoważonego finansowania. 

Jednym z celów określonych w tym planie 

działania jest ukierunkowanie przepływów 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

ambitną i kompleksową strategię 

w zakresie zrównoważonego finansowania. 

Jednym z celów określonych w tym planie 

działania jest ukierunkowanie przepływów 
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kapitału na zrównoważone inwestowanie 

w celu osiągnięcia zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Utworzenie systemu 

jednolitej klasyfikacji zrównoważonych 

działań jest najważniejszym 

i najpilniejszym zadaniem przewidzianym 

w planie działania. W planie działania 

podkreślono, że podstawą dla 

ukierunkowania przepływów kapitału na 

zrównoważoną działalność powinno być 

wspólne rozumienie pojęcia 

„zrównoważony”. Na pierwszym etapie 

jasne wskazówki dotyczące działalności 

uznawanych za przyczyniające się do 

realizacji celów środowiskowych, powinny 

pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Dalsze wskazówki 

dotyczące działalności wspierających inne 

cele zrównoważonego rozwoju, w tym cele 

społeczne, mogą zostać opracowane na 

późniejszym etapie. 

kapitału na zrównoważone inwestowanie 

w celu osiągnięcia zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Utworzenie systemu 

jednolitej klasyfikacji zrównoważonych 

działań jest najważniejszym 

i najpilniejszym zadaniem przewidzianym 

w planie działania. W planie działania 

podkreślono, że podstawą dla 

ukierunkowania przepływów kapitału na 

zrównoważoną działalność powinno być 

wspólne rozumienie pojęcia 

„zrównoważony”. Na pierwszym etapie 

jasne wskazówki dotyczące działalności 

uznawanych za przyczyniające się do 

realizacji celów środowiskowych, powinny 

pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Dalsze wskazówki 

dotyczące działalności wspierających inne 

cele zrównoważonego rozwoju, w tym cele 

społeczne i dotyczące zarządzania, 

powinny zostać opracowane wkrótce 

potem na późniejszym etapie. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Poprawka  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

ambitną i kompleksową strategię 

w zakresie zrównoważonego finansowania. 

Jednym z celów określonych w tym planie 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

ambitną i kompleksową strategię 

w zakresie zrównoważonego finansowania. 

Jednym z celów określonych w tym planie 
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działania jest ukierunkowanie przepływów 

kapitału na zrównoważone inwestowanie 

w celu osiągnięcia zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Utworzenie systemu 

jednolitej klasyfikacji zrównoważonych 

działań jest najważniejszym 

i najpilniejszym zadaniem przewidzianym 

w planie działania. W planie działania 

podkreślono, że podstawą dla 

ukierunkowania przepływów kapitału na 

zrównoważoną działalność powinno być 

wspólne rozumienie pojęcia 

„zrównoważony”. Na pierwszym etapie 

jasne wskazówki dotyczące działalności 

uznawanych za przyczyniające się do 

realizacji celów środowiskowych, powinny 

pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Dalsze wskazówki 

dotyczące działalności wspierających inne 

cele zrównoważonego rozwoju, w tym cele 

społeczne, mogą zostać opracowane na 

późniejszym etapie. 

działania jest ukierunkowanie przepływów 

kapitału na zrównoważone inwestowanie 

w celu osiągnięcia zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Utworzenie systemu 

jednolitej klasyfikacji zrównoważonych 

działań jest najważniejszym 

i najpilniejszym zadaniem przewidzianym 

w planie działania. W planie działania 

podkreślono, że podstawą dla 

ukierunkowania przepływów kapitału na 

zrównoważoną działalność powinno być 

wspólne rozumienie pojęcia 

„zrównoważony”. Na pierwszym etapie 

jasne wskazówki dotyczące działalności 

uznawanych za przyczyniające się do 

realizacji celów środowiskowych, powinny 

pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Dalsze wskazówki 

dotyczące działalności wspierających inne 

cele zrównoważonego rozwoju, w tym cele 

społeczne, powinny zostać opracowane 

równolegle. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Poprawka  137 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

ambitną i kompleksową strategię w 

zakresie zrównoważonego finansowania. 

Jednym z celów określonych w tym planie 

(6) W marcu 2018 r. Komisja 

opublikowała swój plan działania 

„Finansowanie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego”25, w którym określono 

strategię w zakresie zrównoważonego 

finansowania. Jednym z celów określonych 

w tym planie działania jest ukierunkowanie 
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działania jest ukierunkowanie przepływów 

kapitału na zrównoważone inwestowanie 

w celu osiągnięcia zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Utworzenie systemu 

jednolitej klasyfikacji zrównoważonych 

działań jest najważniejszym 

i najpilniejszym zadaniem przewidzianym 

w planie działania. W planie działania 

podkreślono, że podstawą dla 

ukierunkowania przepływów kapitału na 

zrównoważoną działalność powinno być 

wspólne rozumienie pojęcia 

„zrównoważony”. Na pierwszym etapie 

jasne wskazówki dotyczące działalności 

uznawanych za przyczyniające się do 

realizacji celów środowiskowych, powinny 

pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Dalsze wskazówki 

dotyczące działalności wspierających inne 

cele zrównoważonego rozwoju, w tym cele 

społeczne, mogą zostać opracowane na 

późniejszym etapie. 

przepływów kapitału na zrównoważone 

inwestowanie w celu osiągnięcia 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu. Utworzenie 

systemu jednolitej klasyfikacji 

zrównoważonych działań jest 

najważniejszym i najpilniejszym zadaniem 

przewidzianym w planie działania. 

W planie działania podkreślono, że 

podstawą dla ukierunkowania przepływów 

kapitału na zrównoważoną działalność 

powinno być wspólne rozumienie pojęcia 

„zrównoważony”. Na pierwszym etapie 

jasne wskazówki dotyczące działalności 

uznawanych za przyczyniające się do 

realizacji celów środowiskowych, powinny 

pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji 

o inwestycjach finansujących działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Dalsze wskazówki 

dotyczące działalności wspierających inne 

cele zrównoważonego rozwoju, w tym cele 

społeczne, mogą zostać opracowane na 

późniejszym etapie. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Poprawka  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) W sprawozdaniu Parlamentu 

Europejskiego w sprawie 

zrównoważonych finansów z dnia 29 maja 

2018 r. określono podstawowe elementy 

wskaźników i systematyki 

zrównoważonego rozwoju jako zachętę do 

zrównoważonych inwestycji. Należy 
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zapewnić spójność odpowiednich 

przepisów. 

Or. en 

 

Poprawka  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7b) Należy podkreślić znaczenie 

utrzymania równowagi między aspektami 

środowiskowymi, społecznymi i z zakresu 

ładu korporacyjnego zrównoważonego 

finansowania oraz zapewnić taką 

równowagę, aby zagwarantować 

zrównoważony wzrost uwzględniający 

kwestie środowiskowe i sprzyjający 

włączeniu społecznemu. 

Or. en 

 

Poprawka  140 

Fulvio Martusciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Skala wyzwania wymaga 

stopniowego przestawienia całego systemu 

finansowego i gospodarki w taki sposób, 

aby były w stanie funkcjonować 

w zrównoważony sposób. W tym celu 

należy włączyć zrównoważone finanse do 

głównego nurtu, a także wziąć pod uwagę 

wpływ zrównoważenia na produkty 

i usługi finansowe wprowadzane do 

obrotu jako zrównoważone. 



 

AM\1172566PL.docx 15/186 PE632.153v01-00 

 PL 

Or. en 

 

Poprawka  141 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Skala wyzwania, które wiąże się z 

przestawieniem całego systemu 

finansowego i gospodarki w taki sposób, 

aby były w stanie funkcjonować 

w zrównoważony sposób, będzie wymagać 

stopniowego przekształcenia i 

progresywnej zmiany rozłożonej w czasie. 

Or. en 

 

Poprawka  142 

Costas Mavrides 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Skala wyzwania wymaga 

stopniowego przestawienia całego systemu 

finansowego na wspieranie gospodarki, 

tak aby mogła ona funkcjonować 

w zrównoważony sposób. 

Or. en 

 

Poprawka  143 

Miguel Viegas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Oferowanie produktów 

finansowych służących realizacji celów 

zrównoważenia środowiskowego jest 

skutecznym sposobem kierowania 

inwestycji prywatnych w stronę 

zrównoważonych działalności. Wymogi 

krajowe dotyczące wprowadzania do 

obrotu produktów finansowych i obligacji 

korporacyjnych jako zrównoważonych 

inwestycji, w szczególności wymogi 

ustanowione w celu umożliwienia 

właściwym podmiotom rynkowym 

korzystania z oznakowania krajowego, 

mają na celu zwiększenie zaufania 

inwestorów, zapewnienie widoczności 

i rozwiązanie problemów związanych z 

„pseudoekologicznym marketingiem”. 

„Pseudoekologiczny marketing” oznacza 

praktykę pozyskiwania nieuczciwej 

przewagi konkurencyjnej dzięki 

wprowadzaniu do obrotu produktu 

finansowego jako przyjaznego dla 

środowiska, kiedy w rzeczywistości 

produkt ten nie spełnia podstawowych 

norm środowiskowych. Obecnie tylko 

kilka państw członkowskich dysponuje 

systemami oznakowania. Systemy te 

opierają się na różnych systematykach 

klasyfikujących działalności gospodarcze 

zrównoważone środowiskowo. Biorąc pod 

uwagę zobowiązania polityczne 

wynikające z porozumienia paryskiego 

oraz te określone na poziomie Unii, 

prawdopodobnie coraz więcej państw 

członkowskich ustanowi systemy 

oznakowania lub inne wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe, dotyczące 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych wprowadzanych do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo. 

Państwa członkowskie będą przy tym 

stosować własne systematyki krajowe 

w celu ustalenia, które inwestycje można 

uznać za zrównoważone. Jeśli takie 

wymogi krajowe będą opierać się na 

różnych kryteriach klasyfikacji 

(9) Wyniki przedstawione niedawno 

podczas 24. konferencji ONZ w sprawie 

klimatu, która odbyła się w Polsce 

(COP24), wskazują na niepowodzenie 

wszystkich dotychczasowych 

instrumentów rynkowych wdrożonych z 

myślą o zaradzeniu tej nadzwyczajnej 

sytuacji klimatycznej. W związku z tym 

należy zerwać z wszelkimi wytycznymi 

dominującymi dotychczas w polityce 

klimatycznej. Wzywa się do wdrożenia 

spójnego podejścia regulacyjnego, 

opartego na potrzebie zapewnienia 

własności publicznej nad strategicznymi 

sektorami, takimi jak energetyka, 

bankowość i transport. Bez spełnienia 

powyższych warunków oczywiste jest, że 

nigdy nie uda się osiągnąć 

wystarczającego zmniejszenia poziomu 

emisji CO2, aby możliwe było zapewnienie 

neutralności pod względem emisji, będącej 

warunkiem niezbędnym dla przetrwania 

naszej planety. 
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działalności gospodarczej jako 

zrównoważonej środowiskowo, inwestorzy 

będą niechętnie dokonywać inwestycji 

transgranicznych ze względu na trudności 

w porównywaniu różnych możliwości 

inwestycyjnych. Ponadto podmioty 

gospodarcze, które chciałyby przyciągać 

inwestycje z całej Unii, musiałyby spełniać 

różne kryteria w różnych państwach 

członkowskich, aby ich działalność mogła 

zostać zaklasyfikowana jako 

zrównoważona środowiskowo do celów 

zgodności z różnym oznakowaniem. 

W związku z tym brak jednolitych 

kryteriów zwiększy koszty oraz znacznie 

zniechęci podmioty gospodarcze, 

utrudniając dostęp do transgranicznych 

rynków kapitałowych na potrzeby 

zrównoważonych inwestycji. Oczekuje się, 

że przeszkody w dostępie do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby pozyskiwania środków na 

zrównoważone projekty będą narastać. 

W związku z tym należy zharmonizować 

na poziomie Unii kryteria pozwalające 

ustalić, czy dana działalność gospodarcza 

jest zrównoważona środowiskowo, aby 

zlikwidować przeszkody 

w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 

oraz zapobiec ich pojawianiu się 

w przyszłości. Dzięki takiej harmonizacji 

podmiotom gospodarczym będzie łatwiej 

pozyskiwać transgraniczne środki na 

swoją ekologiczną działalność, ponieważ 

możliwe będzie porównanie ich 

działalności gospodarczej w oparciu 

o jednolite kryteria, które pozwalają uznać 

daną działalność za aktywa bazowe dla 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo. Ułatwi to zatem 

przyciąganie transgranicznych inwestycji 

w Unii. 

Or. pt 

Poprawka  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Oferowanie produktów 

finansowych służących realizacji celów 

zrównoważenia środowiskowego jest 

skutecznym sposobem kierowania 

inwestycji prywatnych w stronę 

zrównoważonych działalności. Wymogi 

krajowe dotyczące wprowadzania do 

obrotu produktów finansowych i obligacji 

korporacyjnych jako zrównoważonych 

inwestycji, w szczególności wymogi 

ustanowione w celu umożliwienia 

właściwym podmiotom rynkowym 

korzystania z oznakowania krajowego, 

mają na celu zwiększenie zaufania 

inwestorów, zapewnienie widoczności 

i rozwiązanie problemów związanych z 

„pseudoekologicznym marketingiem”. 

„Pseudoekologiczny marketing” oznacza 

praktykę pozyskiwania nieuczciwej 

przewagi konkurencyjnej dzięki 

wprowadzaniu do obrotu produktu 

finansowego jako przyjaznego dla 

środowiska, kiedy w rzeczywistości 

produkt ten nie spełnia podstawowych 

norm środowiskowych. Obecnie tylko 

kilka państw członkowskich dysponuje 

systemami oznakowania. Systemy te 

opierają się na różnych systematykach 

klasyfikujących działalności gospodarcze 

zrównoważone środowiskowo. Biorąc pod 

uwagę zobowiązania polityczne 

wynikające z porozumienia paryskiego 

oraz te określone na poziomie Unii, 

prawdopodobnie coraz więcej państw 

członkowskich ustanowi systemy 

oznakowania lub inne wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe, dotyczące 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych wprowadzanych do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo. 

Państwa członkowskie będą przy tym 

stosować własne systematyki krajowe 

w celu ustalenia, które inwestycje można 

(9) Oferowanie produktów 

finansowych służących realizacji celów 

zrównoważenia środowiskowego i 

gospodarczego jest skutecznym sposobem 

stopniowego kierowania inwestycji 

prywatnych w stronę zrównoważonych 

działalności. Wymogi krajowe dotyczące 

wprowadzania do obrotu produktów 

finansowych i obligacji korporacyjnych 

jako zrównoważonych inwestycji, 

w szczególności wymogi ustanowione 

w celu umożliwienia właściwym 

podmiotom rynkowym korzystania 

z oznakowania krajowego, mają na celu 

zwiększenie zaufania inwestorów, 

zapewnienie widoczności i rozwiązanie 

problemów związanych z 

„pseudoekologicznym marketingiem”. 

Obecnie tylko kilka państw członkowskich 

dysponuje systemami oznakowania. 

Systemy te opierają się na różnych 

systematykach klasyfikujących 

działalności gospodarcze zrównoważone 

środowiskowo. Jeśli takie wymogi krajowe 

będą opierać się na różnych kryteriach 

klasyfikacji działalności gospodarczej jako 

zrównoważonej środowiskowo, inwestorzy 

będą niechętnie dokonywać inwestycji 

transgranicznych ze względu na trudności 

w porównywaniu różnych możliwości 

inwestycyjnych. Ponadto podmioty 

gospodarcze, które chciałyby przyciągać 

inwestycje z całej Unii, musiałyby spełniać 

różne kryteria w różnych państwach 

członkowskich, aby ich działalność mogła 

zostać zaklasyfikowana jako 

zrównoważona środowiskowo do celów 

zgodności z różnym oznakowaniem. 

W związku z tym brak jednolitych 

kryteriów zwiększy koszty oraz znacznie 

zniechęci podmioty gospodarcze, 

utrudniając dostęp do transgranicznych 

rynków kapitałowych na potrzeby 
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uznać za zrównoważone. Jeśli takie 

wymogi krajowe będą opierać się na 

różnych kryteriach klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo, inwestorzy będą niechętnie 

dokonywać inwestycji transgranicznych ze 

względu na trudności w porównywaniu 

różnych możliwości inwestycyjnych. 

Ponadto podmioty gospodarcze, które 

chciałyby przyciągać inwestycje z całej 

Unii, musiałyby spełniać różne kryteria 

w różnych państwach członkowskich, aby 

ich działalność mogła zostać 

zaklasyfikowana jako zrównoważona 

środowiskowo do celów zgodności 

z różnym oznakowaniem. W związku 

z tym brak jednolitych kryteriów zwiększy 

koszty oraz znacznie zniechęci podmioty 

gospodarcze, utrudniając dostęp do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby zrównoważonych inwestycji. 

Oczekuje się, że przeszkody w dostępie do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby pozyskiwania środków na 

zrównoważone projekty będą narastać. 

W związku z tym należy zharmonizować 

na poziomie Unii kryteria pozwalające 

ustalić, czy dana działalność gospodarcza 

jest zrównoważona środowiskowo, aby 

zlikwidować przeszkody 

w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 

oraz zapobiec ich pojawianiu się 

w przyszłości. Dzięki takiej harmonizacji 

podmiotom gospodarczym będzie łatwiej 

pozyskiwać transgraniczne środki na swoją 

ekologiczną działalność, ponieważ 

możliwe będzie porównanie ich 

działalności gospodarczej w oparciu 

o jednolite kryteria, które pozwalają uznać 

daną działalność za aktywa bazowe dla 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo. Ułatwi to zatem 

przyciąganie transgranicznych inwestycji 

w Unii. 

zrównoważonych inwestycji. Oczekuje się, 

że przeszkody w dostępie do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby pozyskiwania środków na 

zrównoważone projekty będą narastać. 

W związku z tym należy stopniowo 

zharmonizować na poziomie Unii kryteria 

pozwalające ustalić, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo i gospodarczo, aby 

zlikwidować przeszkody 

w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 

oraz zapobiec ich pojawianiu się 

w przyszłości. Dzięki takiej harmonizacji 

podmiotom gospodarczym będzie łatwiej 

pozyskiwać transgraniczne środki na swoją 

ekologiczną działalność, ponieważ 

możliwe będzie porównanie ich 

działalności gospodarczej w oparciu 

o jednolite kryteria, które pozwalają uznać 

daną działalność za aktywa bazowe dla 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo. Ułatwi to zatem 

przyciąganie transgranicznych inwestycji 

w Unii. 

Or. en 
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Poprawka  145 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Oferowanie produktów 

finansowych służących realizacji celów 

zrównoważenia środowiskowego jest 

skutecznym sposobem kierowania 

inwestycji prywatnych w stronę 

zrównoważonych działalności. Wymogi 

krajowe dotyczące wprowadzania do 

obrotu produktów finansowych i obligacji 

korporacyjnych jako zrównoważonych 

inwestycji, w szczególności wymogi 

ustanowione w celu umożliwienia 

właściwym podmiotom rynkowym 

korzystania z oznakowania krajowego, 

mają na celu zwiększenie zaufania 

inwestorów, zapewnienie widoczności 

i rozwiązanie problemów związanych z 

„pseudoekologicznym marketingiem”. 

„Pseudoekologiczny marketing” oznacza 

praktykę pozyskiwania nieuczciwej 

przewagi konkurencyjnej dzięki 

wprowadzaniu do obrotu produktu 

finansowego jako przyjaznego dla 

środowiska, kiedy w rzeczywistości 

produkt ten nie spełnia podstawowych 

norm środowiskowych. Obecnie tylko 

kilka państw członkowskich dysponuje 

systemami oznakowania. Systemy te 

opierają się na różnych systematykach 

klasyfikujących działalności gospodarcze 

zrównoważone środowiskowo. Biorąc pod 

uwagę zobowiązania polityczne 

wynikające z porozumienia paryskiego 

oraz te określone na poziomie Unii, 

prawdopodobnie coraz więcej państw 

członkowskich ustanowi systemy 

oznakowania lub inne wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe, dotyczące 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych wprowadzanych do obrotu 

jako zrównoważone środowiskowo. 

(9) Oferowanie produktów i usług 

finansowych służących realizacji celów 

zrównoważenia środowiskowego jest 

skutecznym sposobem kierowania i 

stopniowego przestawiania inwestycji 

prywatnych w stronę zrównoważonych 

działalności. Wymogi krajowe dotyczące 

wprowadzania do obrotu produktów 

finansowych i obligacji korporacyjnych 

jako zrównoważonych inwestycji, 

w szczególności wymogi ustanowione 

w celu umożliwienia właściwym 

podmiotom rynkowym korzystania 

z oznakowania krajowego, mają na celu 

zwiększenie zaufania inwestorów, 

zapewnienie widoczności i rozwiązanie 

problemów związanych z 

„pseudoekologicznym marketingiem”. 

„Pseudoekologiczny marketing” oznacza 

praktykę pozyskiwania nieuczciwej 

przewagi konkurencyjnej dzięki 

wprowadzaniu do obrotu produktu 

finansowego jako przyjaznego dla 

środowiska, kiedy w rzeczywistości 

produkt ten nie spełnia podstawowych 

norm środowiskowych. Obecnie tylko 

kilka państw członkowskich dysponuje 

systemami oznakowania. Systemy te 

opierają się na różnych systematykach 

klasyfikujących działalności gospodarcze 

zrównoważone środowiskowo. Biorąc pod 

uwagę zobowiązania polityczne 

wynikające z porozumienia paryskiego 

oraz te określone na poziomie Unii, 

prawdopodobnie coraz więcej państw 

członkowskich ustanowi systemy 

oznakowania lub inne wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe, dotyczące 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych wprowadzanych do obrotu 
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Państwa członkowskie będą przy tym 

stosować własne systematyki krajowe 

w celu ustalenia, które inwestycje można 

uznać za zrównoważone. Jeśli takie 

wymogi krajowe będą opierać się na 

różnych kryteriach klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo, inwestorzy będą niechętnie 

dokonywać inwestycji transgranicznych ze 

względu na trudności w porównywaniu 

różnych możliwości inwestycyjnych. 

Ponadto podmioty gospodarcze, które 

chciałyby przyciągać inwestycje z całej 

Unii, musiałyby spełniać różne kryteria 

w różnych państwach członkowskich, aby 

ich działalność mogła zostać 

zaklasyfikowana jako zrównoważona 

środowiskowo do celów zgodności 

z różnym oznakowaniem. W związku 

z tym brak jednolitych kryteriów zwiększy 

koszty oraz znacznie zniechęci podmioty 

gospodarcze, utrudniając dostęp do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby zrównoważonych inwestycji. 

Oczekuje się, że przeszkody w dostępie do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby pozyskiwania środków na 

zrównoważone projekty będą narastać. 

W związku z tym należy zharmonizować 

na poziomie Unii kryteria pozwalające 

ustalić, czy dana działalność gospodarcza 

jest zrównoważona środowiskowo, aby 

zlikwidować przeszkody 

w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 

oraz zapobiec ich pojawianiu się 

w przyszłości. Dzięki takiej harmonizacji 

podmiotom gospodarczym będzie łatwiej 

pozyskiwać transgraniczne środki na swoją 

ekologiczną działalność, ponieważ 

możliwe będzie porównanie ich 

działalności gospodarczej w oparciu 

o jednolite kryteria, które pozwalają uznać 

daną działalność za aktywa bazowe dla 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo. Ułatwi to zatem 

przyciąganie transgranicznych inwestycji 

w Unii. 

jako zrównoważone środowiskowo. 

Państwa członkowskie będą przy tym 

stosować własne systematyki krajowe 

w celu ustalenia, które inwestycje można 

uznać za zrównoważone. Jeśli takie 

wymogi krajowe będą opierać się na 

różnych kryteriach klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo, inwestorzy będą niechętnie 

dokonywać inwestycji transgranicznych ze 

względu na trudności w porównywaniu 

różnych możliwości inwestycyjnych. 

Ponadto podmioty gospodarcze, które 

chciałyby przyciągać inwestycje z całej 

Unii, musiałyby spełniać różne kryteria 

w różnych państwach członkowskich, aby 

ich działalność mogła zostać 

zaklasyfikowana jako zrównoważona 

środowiskowo do celów zgodności 

z różnym oznakowaniem. W związku 

z tym brak jednolitych kryteriów zwiększy 

koszty oraz znacznie zniechęci podmioty 

gospodarcze, utrudniając dostęp do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby zrównoważonych inwestycji. 

Oczekuje się, że przeszkody w dostępie do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby pozyskiwania środków na 

zrównoważone projekty będą narastać. 

W związku z tym należy zharmonizować 

na poziomie Unii kryteria pozwalające 

ustalić, czy dana działalność gospodarcza 

jest zrównoważona środowiskowo, aby 

zlikwidować przeszkody 

w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 

oraz zapobiec ich pojawianiu się 

w przyszłości. Dzięki takiej harmonizacji 

podmiotom gospodarczym będzie łatwiej 

pozyskiwać transgraniczne środki na swoją 

ekologiczną działalność, ponieważ 

możliwe będzie porównanie ich 

działalności gospodarczej w oparciu 

o jednolite kryteria, które pozwalają uznać 

daną działalność za aktywa bazowe dla 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo. Ułatwi to zatem 
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przyciąganie transgranicznych inwestycji 

w Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  146 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Oferowanie produktów 

finansowych służących realizacji celów 

zrównoważenia środowiskowego jest 

skutecznym sposobem kierowania 

inwestycji prywatnych w stronę 

zrównoważonych działalności. Wymogi 

krajowe dotyczące wprowadzania do 

obrotu produktów finansowych i obligacji 

korporacyjnych jako zrównoważonych 

inwestycji, w szczególności wymogi 

ustanowione w celu umożliwienia 

właściwym podmiotom rynkowym 

korzystania z oznakowania krajowego, 

mają na celu zwiększenie zaufania 

inwestorów, zapewnienie widoczności 

i rozwiązanie problemów związanych z 

„pseudoekologicznym marketingiem”. 

„Pseudoekologiczny marketing” oznacza 

praktykę pozyskiwania nieuczciwej 

przewagi konkurencyjnej dzięki 

wprowadzaniu do obrotu produktu 

finansowego jako przyjaznego dla 

środowiska, kiedy w rzeczywistości 

produkt ten nie spełnia podstawowych 

norm środowiskowych. Obecnie tylko 

kilka państw członkowskich dysponuje 

systemami oznakowania. Systemy te 

opierają się na różnych systematykach 

klasyfikujących działalności gospodarcze 

zrównoważone środowiskowo. Biorąc pod 

uwagę zobowiązania polityczne 

wynikające z porozumienia paryskiego 

oraz te określone na poziomie Unii, 

(9) Oferowanie produktów 

finansowych służących realizacji celów 

zrównoważenia środowiskowego jest 

skutecznym sposobem kierowania 

inwestycji prywatnych w stronę 

zrównoważonych działalności. Wymogi 

krajowe dotyczące wprowadzania do 

obrotu produktów finansowych i obligacji 

korporacyjnych jako zrównoważonych 

inwestycji, w szczególności wymogi 

ustanowione w celu umożliwienia 

właściwym podmiotom rynkowym 

korzystania z oznakowania krajowego, 

mają na celu zwiększenie zaufania 

inwestorów, zapewnienie widoczności 

i rozwiązanie problemów związanych z 

„pseudoekologicznym marketingiem”. 

„Pseudoekologiczny marketing” oznacza 

praktykę pozyskiwania nieuczciwej 

przewagi konkurencyjnej dzięki 

wprowadzaniu do obrotu produktu 

finansowego jako przyjaznego dla 

środowiska, kiedy w rzeczywistości 

produkt ten nie spełnia podstawowych 

norm środowiskowych. Obecnie tylko 

kilka państw członkowskich dysponuje 

systemami oznakowania. Systemy te 

opierają się na różnych systematykach 

klasyfikujących działalności gospodarcze 

zrównoważone środowiskowo. Biorąc pod 

uwagę zobowiązania polityczne 

wynikające z porozumienia paryskiego 

oraz te określone na poziomie Unii, jest 
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prawdopodobnie coraz więcej państw 

członkowskich ustanowi systemy 

oznakowania lub inne wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe, dotyczące 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych wprowadzanych do obrotu 

jako zrównoważone środowiskowo. 

Państwa członkowskie będą przy tym 

stosować własne systematyki krajowe 

w celu ustalenia, które inwestycje można 

uznać za zrównoważone. Jeśli takie 

wymogi krajowe będą opierać się na 

różnych kryteriach klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo, inwestorzy będą niechętnie 

dokonywać inwestycji transgranicznych ze 

względu na trudności w porównywaniu 

różnych możliwości inwestycyjnych. 

Ponadto podmioty gospodarcze, które 

chciałyby przyciągać inwestycje z całej 

Unii, musiałyby spełniać różne kryteria 

w różnych państwach członkowskich, aby 

ich działalność mogła zostać 

zaklasyfikowana jako zrównoważona 

środowiskowo do celów zgodności 

z różnym oznakowaniem. W związku 

z tym brak jednolitych kryteriów zwiększy 

koszty oraz znacznie zniechęci podmioty 

gospodarcze, utrudniając dostęp do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby zrównoważonych inwestycji. 

Oczekuje się, że przeszkody w dostępie do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby pozyskiwania środków na 

zrównoważone projekty będą narastać. 

W związku z tym należy zharmonizować 

na poziomie Unii kryteria pozwalające 

ustalić, czy dana działalność gospodarcza 

jest zrównoważona środowiskowo, aby 

zlikwidować przeszkody 

w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 

oraz zapobiec ich pojawianiu się 

w przyszłości. Dzięki takiej harmonizacji 

podmiotom gospodarczym będzie łatwiej 

pozyskiwać transgraniczne środki na swoją 

ekologiczną działalność, ponieważ 

możliwe będzie porównanie ich 

działalności gospodarczej w oparciu 

możliwe, że coraz więcej państw 

członkowskich ustanowi systemy 

oznakowania lub inne wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe, dotyczące 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych wprowadzanych do obrotu 

jako zrównoważone środowiskowo. 

Państwa członkowskie będą przy tym 

stosować własne systematyki krajowe 

w celu ustalenia, które inwestycje można 

uznać za zrównoważone. Jeśli takie 

wymogi krajowe będą opierać się na 

różnych kryteriach klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo, inwestorzy będą niechętnie 

dokonywać inwestycji transgranicznych ze 

względu na trudności w porównywaniu 

różnych możliwości inwestycyjnych. 

Ponadto podmioty gospodarcze, które 

chciałyby przyciągać inwestycje z całej 

Unii, musiałyby spełniać różne kryteria 

w różnych państwach członkowskich, aby 

ich działalność mogła zostać 

zaklasyfikowana jako zrównoważona 

środowiskowo do celów zgodności 

z różnym oznakowaniem. W związku 

z tym brak jednolitych kryteriów zwiększy 

koszty oraz znacznie zniechęci podmioty 

gospodarcze, utrudniając dostęp do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby zrównoważonych inwestycji. 

Oczekuje się, że przeszkody w dostępie do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby pozyskiwania środków na 

zrównoważone projekty będą narastać. 

W związku z tym jednym z 

przewidywanych rozwiązań jest 

zharmonizowanie na poziomie Unii 

kryteriów pozwalających ustalić, czy dana 

działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, aby 

zlikwidować przeszkody 

w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 

oraz zapobiec ich pojawianiu się 

w przyszłości. Dzięki takiej harmonizacji 

podmiotom gospodarczym będzie łatwiej 

pozyskiwać transgraniczne środki na swoją 

ekologiczną działalność, ponieważ 
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o jednolite kryteria, które pozwalają uznać 

daną działalność za aktywa bazowe dla 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo. Ułatwi to zatem 

przyciąganie transgranicznych inwestycji 

w Unii. 

możliwe będzie porównanie ich 

działalności gospodarczej w oparciu 

o jednolite kryteria, które pozwalają uznać 

daną działalność za aktywa bazowe dla 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo. Ułatwi to zatem 

przyciąganie transgranicznych inwestycji 

w Unii. 

Or. fr 

 

Poprawka  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Oferowanie produktów 

finansowych służących realizacji celów 

zrównoważenia środowiskowego jest 

skutecznym sposobem kierowania 

inwestycji prywatnych w stronę 

zrównoważonych działalności. Wymogi 

krajowe dotyczące wprowadzania do 

obrotu produktów finansowych i obligacji 

korporacyjnych jako zrównoważonych 

inwestycji, w szczególności wymogi 

ustanowione w celu umożliwienia 

właściwym podmiotom rynkowym 

korzystania z oznakowania krajowego, 

mają na celu zwiększenie zaufania 

inwestorów, zapewnienie widoczności 

i rozwiązanie problemów związanych z 

„pseudoekologicznym marketingiem”. 

„Pseudoekologiczny marketing” oznacza 

praktykę pozyskiwania nieuczciwej 

przewagi konkurencyjnej dzięki 

wprowadzaniu do obrotu produktu 

finansowego jako przyjaznego dla 

środowiska, kiedy w rzeczywistości 

produkt ten nie spełnia podstawowych 

norm środowiskowych. Obecnie tylko 

kilka państw członkowskich dysponuje 

systemami oznakowania. Systemy te 

(9) Oferowanie produktów 

finansowych wprowadzanych do obrotu 

jako służące realizacji celów 

zrównoważenia środowiskowego i 

służących tym celom jest skutecznym 

sposobem kierowania inwestycji 

prywatnych w stronę zrównoważonych 

działalności. Wymogi krajowe dotyczące 

wprowadzania do obrotu produktów 

finansowych i obligacji korporacyjnych 

jako zrównoważonych inwestycji, 

w szczególności wymogi ustanowione 

w celu umożliwienia właściwym 

podmiotom rynkowym korzystania 

z oznakowania krajowego, mają na celu 

zwiększenie zaufania inwestorów, 

zapewnienie widoczności i rozwiązanie 

problemów związanych z 

„pseudoekologicznym marketingiem”. 

„Pseudoekologiczny marketing” oznacza 

praktykę pozyskiwania nieuczciwej 

przewagi konkurencyjnej dzięki 

wprowadzaniu do obrotu produktu 

finansowego jako przyjaznego dla 

środowiska, kiedy w rzeczywistości 

produkt ten nie spełnia podstawowych 

norm środowiskowych. Obecnie tylko 
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opierają się na różnych systematykach 

klasyfikujących działalności gospodarcze 

zrównoważone środowiskowo. Biorąc pod 

uwagę zobowiązania polityczne 

wynikające z porozumienia paryskiego 

oraz te określone na poziomie Unii, 

prawdopodobnie coraz więcej państw 

członkowskich ustanowi systemy 

oznakowania lub inne wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe, dotyczące 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych wprowadzanych do obrotu 

jako zrównoważone środowiskowo. 

Państwa członkowskie będą przy tym 

stosować własne systematyki krajowe 

w celu ustalenia, które inwestycje można 

uznać za zrównoważone. Jeśli takie 

wymogi krajowe będą opierać się na 

różnych kryteriach klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo, inwestorzy będą niechętnie 

dokonywać inwestycji transgranicznych ze 

względu na trudności w porównywaniu 

różnych możliwości inwestycyjnych. 

Ponadto podmioty gospodarcze, które 

chciałyby przyciągać inwestycje z całej 

Unii, musiałyby spełniać różne kryteria 

w różnych państwach członkowskich, aby 

ich działalność mogła zostać 

zaklasyfikowana jako zrównoważona 

środowiskowo do celów zgodności 

z różnym oznakowaniem. W związku 

z tym brak jednolitych kryteriów zwiększy 

koszty oraz znacznie zniechęci podmioty 

gospodarcze, utrudniając dostęp do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby zrównoważonych inwestycji. 

Oczekuje się, że przeszkody w dostępie do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby pozyskiwania środków na 

zrównoważone projekty będą narastać. 

W związku z tym należy zharmonizować 

na poziomie Unii kryteria pozwalające 

ustalić, czy dana działalność gospodarcza 

jest zrównoważona środowiskowo, aby 

zlikwidować przeszkody 

w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 

oraz zapobiec ich pojawianiu się 

kilka państw członkowskich dysponuje 

systemami oznakowania. Systemy te 

opierają się na różnych systematykach 

klasyfikujących działalności gospodarcze 

zrównoważone środowiskowo. Biorąc pod 

uwagę zobowiązania polityczne 

wynikające z porozumienia paryskiego 

oraz te określone na poziomie Unii, 

prawdopodobnie coraz więcej państw 

członkowskich ustanowi systemy 

oznakowania lub inne wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe, dotyczące 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych wprowadzanych do obrotu 

jako zrównoważone środowiskowo. 

Państwa członkowskie będą przy tym 

stosować własne systematyki krajowe 

w celu ustalenia, które inwestycje można 

uznać za zrównoważone. Jeśli takie 

wymogi krajowe będą opierać się na 

różnych kryteriach klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo, inwestorzy będą niechętnie 

dokonywać inwestycji transgranicznych ze 

względu na trudności w porównywaniu 

różnych możliwości inwestycyjnych. 

Ponadto podmioty gospodarcze, które 

chciałyby przyciągać inwestycje z całej 

Unii, musiałyby spełniać różne kryteria 

w różnych państwach członkowskich, aby 

ich działalność mogła zostać 

zaklasyfikowana jako zrównoważona 

środowiskowo do celów zgodności 

z różnym oznakowaniem. W związku 

z tym brak jednolitych kryteriów zwiększy 

koszty oraz znacznie zniechęci podmioty 

gospodarcze, utrudniając dostęp do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby zrównoważonych inwestycji. 

Oczekuje się, że przeszkody w dostępie do 

transgranicznych rynków kapitałowych na 

potrzeby pozyskiwania środków na 

zrównoważone projekty będą narastać. 

W związku z tym należy zharmonizować 

na poziomie Unii kryteria pozwalające 

ustalić, czy dana działalność gospodarcza 

jest zrównoważona środowiskowo, aby 

zlikwidować przeszkody 
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w przyszłości. Dzięki takiej harmonizacji 

podmiotom gospodarczym będzie łatwiej 

pozyskiwać transgraniczne środki na swoją 

ekologiczną działalność, ponieważ 

możliwe będzie porównanie ich 

działalności gospodarczej w oparciu 

o jednolite kryteria, które pozwalają uznać 

daną działalność za aktywa bazowe dla 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo. Ułatwi to zatem 

przyciąganie transgranicznych inwestycji 

w Unii. 

w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 

oraz zapobiec ich pojawianiu się 

w przyszłości. Dzięki takiej harmonizacji 

podmiotom gospodarczym będzie łatwiej 

pozyskiwać transgraniczne środki na swoją 

ekologiczną działalność, ponieważ 

możliwe będzie porównanie ich 

działalności gospodarczej w oparciu 

o jednolite kryteria, które pozwalają uznać 

daną działalność za aktywa bazowe dla 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo. Ułatwi to zatem 

przyciąganie transgranicznych inwestycji 

w Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  148 

Pavel Poc 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Ramy systematyki dla 

inwestowania w zrównoważone inwestycje 

powinny przede wszystkim ułatwiać 

inwestycje tego typu i nie powinny być 

narzędziem do przymusowego 

przekierowywania inwestycji z innych 

projektów. Ramy systematyki dla 

inwestowania w zrównoważone inwestycje 

nie powinny zasadniczo wpływać na 

dostępność lub koszty innych form 

finansowania. Konieczne jest rozważenie, 

jaki wpływ „zrównoważone” instrumenty 

mogą mieć na instrumenty 

„niezrównoważone”, które były stosowane 

wcześniej. Ważne jest również 

stwierdzenie, że niniejsze rozporządzenie 

powinno mieć zastosowanie wyłącznie do 

nowych inwestycji w celu uniknięcia 

działania z mocą wsteczną. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

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. 

 

Poprawka  149 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Ponadto, w stosownych 

przypadkach, oznaczanie produktów 

finansowych lub obligacji korporacyjnych 

jako szkodliwe dla środowiska przy 

stosowaniu jednolitych kryteriów 

zapewniłoby dodatkowe informacje 

rynkowe w odniesieniu do działalności 

gospodarczej, która znacząco szkodzi 

osiąganiu celów środowiskowych, oraz 

umożliwiłoby rynkowi finansowemu 

stopniowe przekierowywanie inwestycji 

sektora prywatnego na działalność 

gospodarczą neutralną dla środowiska, 

która nie posiada specjalnego 

oznakowania, lub działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo. Umożliwi to także Unii i 

państwom członkowskim zakończenie 

zapewniania publicznego wsparcia 

finansowego dla inwestycji, które w 

znacznym stopniu szkodzą osiąganiu 

celów środowiskowych. 

Or. en 

 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Aby Unia mogła wywiązać się ze 

swoich zobowiązań środowiskowych i 

klimatycznych, należy zmobilizować 

inwestycje prywatne. Osiągnięcie tego 

wymaga długoterminowego planowania, a 

także stabilności regulacyjnej i 

przewidywalności dla inwestorów. Aby 

zagwarantować spójne ramy polityczne 

dla zrównoważonych inwestycji, ważne 

jest zatem, aby przepisy niniejszego 

rozporządzenia opierały się na 

obowiązującym prawodawstwie unijnym. 

Or. en 

 

Poprawka  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Wypełnienie unijnych zobowiązań 

środowiskowych i klimatycznych wymaga 

prywatnych inwestycji. Aby zmobilizować 

prywatne inwestycje, należy 

zagwarantować spójne ramy polityczne 

dla zrównoważonych inwestycji. Wymaga 

to stabilności regulacyjnej i 

przewidywalności dla inwestorów w 

perspektywie długoterminowej. Dlatego 

ważne jest, aby przepisy niniejszego 

rozporządzenia opierały się na 

obowiązującym prawodawstwie unijnym. 

Or. en 



 

AM\1172566PL.docx 29/186 PE632.153v01-00 

 PL 

 

Poprawka  152 

Fulvio Martusciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ponadto, jeżeli uczestnicy rynku nie 

wyjaśnią inwestorom, w jaki sposób 

działalności, w które inwestują, 

przyczyniają się do realizacji celów 

środowiskowych, lub jeśli w swoich 

wyjaśnieniach użyją różnych pojęć 

„zrównoważonej” działalności 

gospodarczej, sprawdzenie i porównanie 

takich różnych produktów finansowych 

będzie dla inwestorów nieproporcjonalnie 

uciążliwe. Stwierdzono, że powyższa 

sytuacja może zniechęcać inwestorów do 

inwestowania w ekologiczne produkty 

finansowe. Ponadto brak zaufania 

inwestorów ma istotny negatywny wpływ 

na rynek zrównoważonych inwestycji. 

Wykazano również, że przepisy krajowe 

lub inicjatywy rynkowe zastosowane lub 

podjęte w celu rozwiązania tego problemu 

w granicach krajowych doprowadzą do 

rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Jeśli 

uczestnicy rynku finansowego ujawnią, 

w jaki sposób produkty finansowe, 

uznawane przez nich za przyjazne dla 

środowiska, służą realizacji celów 

środowiskowych, oraz użyją do tego 

wspólnych w całej Unii kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, pomoże to inwestorom 

w porównywaniu przyjaznych dla 

środowiska możliwości inwestycyjnych 

w kontekście transgranicznym. Inwestorzy 

będą z większą pewnością inwestować 

w ekologiczne produkty finansowe w całej 

Unii, usprawniając funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. 

(10) Ponadto, jeżeli uczestnicy rynku nie 

ujawnią, w jaki sposób działalności, 

w które inwestują, przyczyniają się do 

realizacji celów środowiskowych, lub jeśli 

użyją różnych wskaźników i kryteriów 

pozwalających ustalić pojęcie 

„zrównoważonej” działalności 

gospodarczej, sprawdzenie i porównanie 

takich różnych produktów finansowych 

będzie dla inwestorów nieproporcjonalnie 

uciążliwe. Stwierdzono, że powyższa 

sytuacja może zniechęcać inwestorów do 

inwestowania w zrównoważone produkty 

finansowe. Ponadto brak zaufania 

inwestorów ma istotny negatywny wpływ 

na rynek zrównoważonych inwestycji. 

Wykazano również, że przepisy krajowe 

lub inicjatywy rynkowe zastosowane lub 

podjęte w celu rozwiązania tego problemu 

w granicach krajowych doprowadzą do 

rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Jeśli 

uczestnicy rynku finansowego ujawnią, 

w jaki sposób produkty finansowe, 

uznawane przez nich za przyjazne dla 

środowiska, służą realizacji celów 

środowiskowych, oraz użyją do tego 

wspólnych w całej Unii kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, pomoże to inwestorom 

w porównywaniu wpływu możliwości 

inwestycyjnych na środowisko 

w kontekście transgranicznym. Inwestorzy 

będą z większą pewnością inwestować 

w ekologiczne produkty finansowe w całej 

Unii, usprawniając funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. 

Or. en 
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Poprawka  153 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ponadto, jeżeli uczestnicy rynku nie 

wyjaśnią inwestorom, w jaki sposób 

działalności, w które inwestują, 

przyczyniają się do realizacji celów 

środowiskowych, lub jeśli w swoich 

wyjaśnieniach użyją różnych pojęć 

„zrównoważonej” działalności 

gospodarczej, sprawdzenie i porównanie 

takich różnych produktów finansowych 

będzie dla inwestorów nieproporcjonalnie 

uciążliwe. Stwierdzono, że powyższa 

sytuacja może zniechęcać inwestorów do 

inwestowania w ekologiczne produkty 

finansowe. Ponadto brak zaufania 

inwestorów ma istotny negatywny wpływ 

na rynek zrównoważonych inwestycji. 

Wykazano również, że przepisy krajowe 

lub inicjatywy rynkowe zastosowane lub 

podjęte w celu rozwiązania tego problemu 

w granicach krajowych doprowadzą do 

rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Jeśli 

uczestnicy rynku finansowego ujawnią, 

w jaki sposób produkty finansowe, 

uznawane przez nich za przyjazne dla 

środowiska, służą realizacji celów 

środowiskowych, oraz użyją do tego 

wspólnych w całej Unii kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, pomoże to inwestorom 

w porównywaniu przyjaznych dla 

środowiska możliwości inwestycyjnych 

w kontekście transgranicznym. Inwestorzy 

będą z większą pewnością inwestować 

w ekologiczne produkty finansowe w całej 

Unii, usprawniając funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. 

(10) Ponadto, jeżeli uczestnicy rynku nie 

ujawnią, w jaki sposób działalności, 

w które inwestują, przyczyniają się do 

realizacji celów środowiskowych, lub jeśli 

użyją różnych wskaźników i kryteriów 

pozwalających ustalić pojęcie 

„zrównoważonej” działalności 

gospodarczej, sprawdzenie i porównanie 

takich różnych produktów finansowych 

będzie dla inwestorów nieproporcjonalnie 

uciążliwe. Stwierdzono, że powyższa 

sytuacja może zniechęcać inwestorów do 

inwestowania w zrównoważone produkty 

finansowe. Ponadto brak zaufania 

inwestorów ma istotny negatywny wpływ 

na rynek zrównoważonych inwestycji. 

Wykazano również, że przepisy krajowe 

lub inicjatywy rynkowe zastosowane lub 

podjęte w celu rozwiązania tego problemu 

w granicach krajowych doprowadzą do 

rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Jeśli 

uczestnicy rynku finansowego ujawnią, 

w jaki sposób produkty finansowe, 

uznawane przez nich za przyjazne dla 

środowiska, służą realizacji celów 

środowiskowych, oraz użyją do tego 

wspólnych w całej Unii kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, pomoże to inwestorom 

w porównywaniu przyjaznych dla 

środowiska możliwości inwestycyjnych 

w kontekście transgranicznym. Inwestorzy 

będą z większą pewnością inwestować 

w ekologiczne produkty finansowe w całej 

Unii, usprawniając funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. 

Or. en 
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Poprawka  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ponadto, jeżeli uczestnicy rynku nie 

wyjaśnią inwestorom, w jaki sposób 

działalności, w które inwestują, 

przyczyniają się do realizacji celów 

środowiskowych, lub jeśli w swoich 

wyjaśnieniach użyją różnych pojęć 

„zrównoważonej” działalności 

gospodarczej, sprawdzenie i porównanie 

takich różnych produktów finansowych 

będzie dla inwestorów nieproporcjonalnie 

uciążliwe. Stwierdzono, że powyższa 

sytuacja może zniechęcać inwestorów do 

inwestowania w ekologiczne produkty 

finansowe. Ponadto brak zaufania 

inwestorów ma istotny negatywny wpływ 

na rynek zrównoważonych inwestycji. 

Wykazano również, że przepisy krajowe 

lub inicjatywy rynkowe zastosowane lub 

podjęte w celu rozwiązania tego problemu 

w granicach krajowych doprowadzą do 

rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Jeśli 

uczestnicy rynku finansowego ujawnią, 

w jaki sposób produkty finansowe, 

uznawane przez nich za przyjazne dla 

środowiska, służą realizacji celów 

środowiskowych, oraz użyją do tego 

wspólnych w całej Unii kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, pomoże to inwestorom 

w porównywaniu przyjaznych dla 

środowiska możliwości inwestycyjnych 

w kontekście transgranicznym. Inwestorzy 

będą z większą pewnością inwestować 

w ekologiczne produkty finansowe w całej 

Unii, usprawniając funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. 

(10) Ponadto, jeżeli uczestnicy rynku nie 

wyjaśnią inwestorom, w jaki sposób 

działalności, w które inwestują, 

przyczyniają się do realizacji celów 

środowiskowych, lub jeśli w swoich 

wyjaśnieniach użyją różnych pojęć 

„zrównoważonej” działalności 

gospodarczej, sprawdzenie i porównanie 

takich różnych produktów finansowych 

będzie dla inwestorów nieproporcjonalnie 

uciążliwe. Stwierdzono, że powyższa 

sytuacja może zniechęcać inwestorów do 

inwestowania w ekologiczne produkty 

finansowe. Ponadto brak zaufania 

inwestorów ma istotny negatywny wpływ 

na rynek zrównoważonych inwestycji. 

Wykazano również, że przepisy krajowe 

lub inicjatywy rynkowe zastosowane lub 

podjęte w celu rozwiązania tego problemu 

w granicach krajowych doprowadzą do 

rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Jeśli 

uczestnicy rynku finansowego ujawnią, 

w jaki sposób produkty finansowe, 

uznawane przez nich za przyjazne dla 

środowiska, służą realizacji celów 

środowiskowych, oraz użyją do tego 

wspólnych w całej Unii kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, pomoże to inwestorom 

w porównywaniu przyjaznych dla 

środowiska możliwości inwestycyjnych 

w kontekście transgranicznym i zachęci 

spółki, w których dokonano inwestycji do 

uczynienia ich modeli biznesowych 

bardziej zrównoważonymi. Inwestorzy 

będą z większą pewnością inwestować 

w ekologiczne produkty finansowe w całej 
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Unii, usprawniając funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. 

Or. en 

 

Poprawka  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ponadto, jeżeli uczestnicy rynku nie 

wyjaśnią inwestorom, w jaki sposób 

działalności, w które inwestują, 

przyczyniają się do realizacji celów 

środowiskowych, lub jeśli w swoich 

wyjaśnieniach użyją różnych pojęć 

„zrównoważonej” działalności 

gospodarczej, sprawdzenie i porównanie 

takich różnych produktów finansowych 

będzie dla inwestorów nieproporcjonalnie 

uciążliwe. Stwierdzono, że powyższa 

sytuacja może zniechęcać inwestorów do 

inwestowania w ekologiczne produkty 

finansowe. Ponadto brak zaufania 

inwestorów ma istotny negatywny wpływ 

na rynek zrównoważonych inwestycji. 

Wykazano również, że przepisy krajowe 

lub inicjatywy rynkowe zastosowane lub 

podjęte w celu rozwiązania tego problemu 

w granicach krajowych doprowadzą do 

rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Jeśli 

uczestnicy rynku finansowego ujawnią, 

w jaki sposób produkty finansowe, 

uznawane przez nich za przyjazne dla 

środowiska, służą realizacji celów 

środowiskowych, oraz użyją do tego 

wspólnych w całej Unii kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, pomoże to inwestorom 

w porównywaniu przyjaznych dla 

środowiska możliwości inwestycyjnych 

w kontekście transgranicznym. Inwestorzy 

będą z większą pewnością inwestować 

(10) Ponadto, jeżeli uczestnicy rynku nie 

wyjaśnią inwestorom, w jaki sposób 

działalności, w które inwestują, 

przyczyniają się do realizacji celów 

środowiskowych, lub jeśli w swoich 

wyjaśnieniach użyją różnych pojęć 

„zrównoważonej” działalności 

gospodarczej, sprawdzenie i porównanie 

takich różnych produktów finansowych 

będzie dla inwestorów nieproporcjonalnie 

uciążliwe. Stwierdzono, że powyższa 

sytuacja może zniechęcać inwestorów do 

inwestowania w zrównoważone produkty 

finansowe. Ponadto brak zaufania 

inwestorów ma istotny negatywny wpływ 

na rynek zrównoważonych inwestycji. 

Wykazano również, że przepisy krajowe 

lub inicjatywy rynkowe zastosowane lub 

podjęte w celu rozwiązania tego problemu 

w granicach krajowych doprowadzą do 

rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Jeśli 

uczestnicy rynku finansowego ujawnią, 

w jaki sposób produkty finansowe, 

uznawane przez nich za przyjazne dla 

środowiska, służą realizacji celów 

środowiskowych, oraz użyją do tego 

wspólnych w całej Unii kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, pomoże to inwestorom 

w porównywaniu przyjaznych dla 

środowiska możliwości inwestycyjnych 

w kontekście transgranicznym. Inwestorzy 

będą z większą pewnością inwestować 
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w ekologiczne produkty finansowe w całej 

Unii, usprawniając funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. 

w zrównoważone produkty finansowe 

w całej Unii, usprawniając funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego. 

Or. en 

 

Poprawka  156 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ponadto, jeżeli uczestnicy rynku nie 

wyjaśnią inwestorom, w jaki sposób 

działalności, w które inwestują, 

przyczyniają się do realizacji celów 

środowiskowych, lub jeśli w swoich 

wyjaśnieniach użyją różnych pojęć 

„zrównoważonej” działalności 

gospodarczej, sprawdzenie i porównanie 

takich różnych produktów finansowych 

będzie dla inwestorów nieproporcjonalnie 

uciążliwe. Stwierdzono, że powyższa 

sytuacja może zniechęcać inwestorów do 

inwestowania w ekologiczne produkty 

finansowe. Ponadto brak zaufania 

inwestorów ma istotny negatywny wpływ 

na rynek zrównoważonych inwestycji. 

Wykazano również, że przepisy krajowe 

lub inicjatywy rynkowe zastosowane lub 

podjęte w celu rozwiązania tego problemu 

w granicach krajowych doprowadzą do 

rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Jeśli 

uczestnicy rynku finansowego ujawnią, 

w jaki sposób produkty finansowe, 

uznawane przez nich za przyjazne dla 

środowiska, służą realizacji celów 

środowiskowych, oraz użyją do tego 

wspólnych w całej Unii kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, pomoże to inwestorom 

w porównywaniu przyjaznych dla 

środowiska możliwości inwestycyjnych 

w kontekście transgranicznym. Inwestorzy 

(10) Ponadto, jeżeli uczestnicy rynku nie 

wyjaśnią inwestorom, w jaki sposób 

działalności, w które inwestują, 

przyczyniają się do realizacji celów 

środowiskowych, lub jeśli w swoich 

wyjaśnieniach użyją różnych pojęć 

„zrównoważonej” działalności 

gospodarczej, sprawdzenie i porównanie 

takich różnych produktów finansowych 

będzie dla inwestorów nieproporcjonalnie 

uciążliwe. Stwierdzono, że powyższa 

sytuacja może zniechęcać inwestorów do 

inwestowania w ekologiczne produkty 

finansowe. Ponadto brak zaufania 

inwestorów ma istotny negatywny wpływ 

na rynek zrównoważonych inwestycji. 

Niektórzy twierdzą również, że przepisy 

krajowe lub inicjatywy rynkowe 

zastosowane lub podjęte w celu 

rozwiązania tego problemu w granicach 

krajowych doprowadzą do rozdrobnienia 

rynku wewnętrznego. Jeśli uczestnicy 

rynku finansowego ujawnią, w jaki sposób 

produkty finansowe, uznawane przez nich 

za przyjazne dla środowiska, służą 

realizacji celów środowiskowych, oraz 

użyją do tego wspólnych w całej Unii 

kryteriów działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo, pomoże to 

inwestorom w porównywaniu przyjaznych 

dla środowiska możliwości inwestycyjnych 

w kontekście transgranicznym. Inwestorzy 
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będą z większą pewnością inwestować 

w ekologiczne produkty finansowe w całej 

Unii, usprawniając funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. 

będą z większą pewnością inwestować 

w ekologiczne produkty finansowe w całej 

Unii, usprawniając funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. 

Or. fr 

 

Poprawka  157 

Fulvio Martusciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Wskaźniki należy zharmonizować 

na podstawie istniejących zobowiązań 

określonych na przykład w ramach prac 

Komisji, Europejskiej Agencji Środowiska 

i OECD, i powinny one obejmować wpływ 

środowiskowy na emisje CO2 i inne 

emisje, różnorodność biologiczną, 

wytwarzanie odpadów, wykorzystywanie 

energii i odnawialnych źródeł energii, 

surowce, wodę oraz bezpośrednie 

i pośrednie użytkowanie gruntów, jak 

określono w opracowanych przez Komisję 

ramach monitorowania gospodarki 

o obiegu zamkniętym (COM/2018/29 

final), planie działania UE dotyczącym 

gospodarki o obiegu zamkniętym 

(COM/2015/0614 final) oraz w rezolucji 

Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 

2015 r. w sprawie oszczędnego 

gospodarowania zasobami: ku gospodarce 

o obiegu zamkniętym (2014/2208(INI)). 

Ponadto wskaźniki powinny być 

opracowane również przy uwzględnieniu 

zaleceń grupy ekspertów wysokiego 

szczebla ds. wsparcia finansowania 

gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji 

Europejskiej. Komisja powinna ocenić, w 

jaki sposób zintegrować pracę tej grupy 

ekspertów z Grupą Ekspertów 

Technicznych. Wskaźniki powinny 
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uwzględniać uznane międzynarodowe 

zrównoważone standardy. 

Or. en 

 

Poprawka  158 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Wskaźniki należy zharmonizować 

na podstawie istniejących zobowiązań, 

takich jak opracowane na przykład przez 

Komisję, Europejską Agencję Środowiska 

i OECD, i powinny one obejmować wpływ 

środowiskowy na CO2 i inne emisje, 

różnorodność biologiczną, wytwarzanie 

odpadów, wykorzystywanie energii, 

surowce, wodę oraz bezpośrednie 

i pośrednie użytkowanie gruntów, jak 

określono w opracowanych przez Komisję 

ramach monitorowania gospodarki 

o obiegu zamkniętym (COM/2018/29 

final), planie działania UE dotyczącym 

gospodarki o obiegu zamkniętym 

(COM/2015/0614 final) oraz w rezolucji 

Parlamentu Europejskiego w sprawie 

oszczędnego gospodarowania zasobami: 

ku gospodarce o obiegu zamkniętym 

(2014/2208(INI)). Ponadto wskaźniki 

powinny być opracowane również przy 

uwzględnieniu zaleceń grupy ekspertów 

wysokiego szczebla ds. wsparcia 

finansowania gospodarki o obiegu 

zamkniętym Komisji Europejskiej. 

Komisja powinna ocenić, w jaki sposób 

zintegrować pracę tej grupy ekspertów z 

Grupą Ekspertów Technicznych. 

Wskaźniki powinny uwzględniać uznane 

międzynarodowe zrównoważone 

standardy. 

Or. en 
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Poprawka  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Aby zapewnić skuteczny wpływ na 

środowisko i na zrównoważony rozwój, 

zmniejszyć niepotrzebne obciążenie 

administracyjne uczestników rynku 

finansowego oraz ułatwić wzrost 

europejskich rynków finansowych 

finansujących zrównoważoną działalność 

gospodarczą, systematyka powinna 

opierać się na zharmonizowanych, 

porównywalnych i jednolitych kryteriach. 

Należy unikać nakładania się regulacji 

lub wyprzedzających działań 

ustawodawczych, co nie byłoby zgodne z 

zasadami lepszego stanowienia prawa i 

proporcjonalności, celem stworzenia 

spójnej terminologii i jasnych ram 

regulacyjnych lub prowadziłoby do 

niepotrzebnego obciążania zarówno 

władz, jak i instytucji finansowych. 

Or. en 

 

Poprawka  160 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby zlikwidować istniejące 

przeszkody w funkcjonowaniu rynku 

wewnętrznego i zapobiec pojawianiu się 

takich przeszkód w przyszłości, państwa 

członkowskie powinny mieć obowiązek 

stosowania wspólnego pojęcia inwestycji 

(11) Aby zlikwidować istniejące 

przeszkody w funkcjonowaniu rynku 

wewnętrznego i zapobiec pojawianiu się 

takich przeszkód w przyszłości, można 

zachęcać państwa członkowskie do 

stosowania wspólnego pojęcia inwestycji 
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zrównoważonych środowiskowo przy 

określaniu wymogów wobec podmiotów 

rynkowych na potrzeby oznakowania 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych wprowadzanych do obrotu 

jako produkty zrównoważone 

środowiskowo na poziomie krajowym. 

Z tych samych powodów zarządzający 

funduszami i inwestorzy instytucjonalni, 

którzy twierdzą, że realizują cele 

środowiskowe, powinni stosować takie 

samo pojęcie inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo przy ujawnianiu informacji, 

w jaki sposób realizują te cele. 

zrównoważonych środowiskowo przy 

określaniu wymogów wobec podmiotów 

rynkowych na potrzeby oznakowania 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych wprowadzanych do obrotu 

jako produkty zrównoważone 

środowiskowo na poziomie krajowym. 

Z tych samych powodów zarządzający 

funduszami i inwestorzy instytucjonalni, 

którzy twierdzą, że realizują cele 

środowiskowe, powinni stosować takie 

samo pojęcie inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo przy ujawnianiu informacji, 

w jaki sposób realizują te cele. 

Or. fr 

 

Poprawka  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Ustanowienie kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo może zachęcić 

przedsiębiorstwa do dobrowolnego 

informowania na swoich stronach 

internetowych o prowadzonej działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo. Taka informacja nie tylko 
pomoże właściwym podmiotom na 

rynkach finansowych łatwo 

zidentyfikować, które przedsiębiorstwa 

prowadzą działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, ale również 
ułatwi tym przedsiębiorstwom 

pozyskiwanie środków finansowych na 

swoją działalność ekologiczną. 

(12) Informowanie o wpływie 

działalności na środowisko i 

społeczeństwo pomoże właściwym 

podmiotom na rynkach finansowych łatwo 

określić stopień zrównoważenia 

działalności gospodarczej prowadzonej 

przez przedsiębiorstwa, a także ułatwi tym 

przedsiębiorstwom pozyskiwanie środków 

finansowych na swoją zrównoważoną 

działalność. 

Or. en 
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Poprawka  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Ustanowienie kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo może zachęcić 

przedsiębiorstwa do dobrowolnego 

informowania na swoich stronach 

internetowych o prowadzonej działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo. Taka informacja nie tylko 

pomoże właściwym podmiotom na 

rynkach finansowych łatwo 

zidentyfikować, które przedsiębiorstwa 

prowadzą działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, ale również 

ułatwi tym przedsiębiorstwom 

pozyskiwanie środków finansowych na 

swoją działalność ekologiczną. 

(12) Ustanowienie kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo może zachęcić 

przedsiębiorstwa do dobrowolnego 

informowania na swoich stronach 

internetowych o prowadzonej działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo. Taka informacja nie tylko 

pomoże właściwym podmiotom na 

rynkach finansowych łatwo 

zidentyfikować, które przedsiębiorstwa 

prowadzą działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, ale również 

ułatwi tym przedsiębiorstwom 

pozyskiwanie środków finansowych na 

swoją zrównoważoną działalność. 

Or. en 

 

Poprawka  163 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Ustanowienie kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo może zachęcić 

przedsiębiorstwa do dobrowolnego 

informowania na swoich stronach 

internetowych o prowadzonej działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo. Taka informacja nie tylko 

pomoże właściwym podmiotom na 

rynkach finansowych łatwo 

zidentyfikować, które przedsiębiorstwa 

(12) Ustanowienie kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo może zachęcić 

przedsiębiorstwa do dobrowolnego 

informowania na swoich stronach 

internetowych o prowadzonej działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo. Taka informacja nie tylko 

pomoże właściwym podmiotom na 

rynkach finansowych łatwo 

zidentyfikować, które przedsiębiorstwa 
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prowadzą działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, ale również 

ułatwi tym przedsiębiorstwom 

pozyskiwanie środków finansowych na 

swoją działalność ekologiczną. 

prowadzą działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, ale również 

ułatwi tym przedsiębiorstwom 

pozyskiwanie środków finansowych na 

swoją zrównoważoną działalność. 

Or. en 

 

Poprawka  164 

Fulvio Martusciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Unijna klasyfikacja działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo powinna umożliwić 

opracowanie przyszłych polityk unijnych, 

w tym ogólnounijnych norm dla produktów 

finansowych zrównoważonych 

środowiskowo, i ostateczne wprowadzenie 

oznakowań formalnie uznających zgodność 

z tymi normami w całej Unii. Jednolite 

wymogi prawne pozwalające 

zaklasyfikować inwestycje jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo, w oparciu 

o jednolite kryteria działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, są niezbędne jako 

odniesienie dla przyszłego prawodawstwa 

Unii mającego ułatwiać dokonywanie 

takich inwestycji. 

(13) Ogólnounijne wskaźniki 

określające wpływ działalności 

gospodarczej na środowisko powinny 

umożliwić opracowanie przyszłych polityk 

unijnych, w tym ogólnounijnych norm dla 

produktów finansowych zrównoważonych 

środowiskowo, i ostateczne wprowadzenie 

oznakowań formalnie uznających zgodność 

z tymi normami w całej Unii. Jednolite 

wymogi prawne pozwalające ocenić 

zrównoważenie środowiskowe inwestycji 
w oparciu o jednolite kryteria służące 

ustaleniu zrównoważenia środowiskowego 
działalności gospodarczej i wspólne 

wskaźniki oceny wpływu inwestycji na 

środowisko są niezbędne jako odniesienie 

dla przyszłego prawodawstwa Unii 

mającego ułatwiać przejście z inwestycji 

wywierających negatywny wpływ na 

środowisko na inwestycje z pozytywnym 

wpływem. 

Or. en 

 

Poprawka  165 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Unijna klasyfikacja działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo powinna umożliwić 

opracowanie przyszłych polityk unijnych, 

w tym ogólnounijnych norm dla produktów 

finansowych zrównoważonych 

środowiskowo, i ostateczne wprowadzenie 

oznakowań formalnie uznających zgodność 

z tymi normami w całej Unii. Jednolite 

wymogi prawne pozwalające 

zaklasyfikować inwestycje jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo, w oparciu 

o jednolite kryteria działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, są niezbędne jako 

odniesienie dla przyszłego prawodawstwa 

Unii mającego ułatwiać dokonywanie 
takich inwestycji. 

(13) Unijna klasyfikacja działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo powinna umożliwić 

opracowanie ogólnounijnych norm dla 

produktów finansowych zrównoważonych 

środowiskowo, i ostateczne wprowadzenie 

oznakowań formalnie uznających zgodność 

z tymi normami w całej Unii. Niemniej 

jednak normy te dla działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo nie powinny stanowić 

podstawy dla wymogów ostrożnościowych 
takich jak fundusze własne lub wymogi 

kapitałowe. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy wyjaśnić, że kwestie dotyczące zrównoważenia nie mogą odgrywać żadnej roli w 

ustalaniu wymogów ostrożnościowych, takich jak fundusze własne lub wymogi kapitałowe. 

Wymogi ostrożnościowe powinny być oparte wyłącznie na ryzyku. 

 

Poprawka  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Unijna klasyfikacja działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo powinna umożliwić 

opracowanie przyszłych polityk unijnych, 

w tym ogólnounijnych norm dla produktów 

finansowych zrównoważonych 

środowiskowo, i ostateczne wprowadzenie 

oznakowań formalnie uznających zgodność 

(13) Platforma ds. zrównoważonego 

finansowania i powtarzające się przeglądy 

niniejszego rozporządzenia przez Komisję 

powinny objąć kwestię, czy konieczne jest 

przejście od wspólnych kryteriów 

dotyczących klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej pod 

względem środowiskowym do unijnej 
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z tymi normami w całej Unii. Jednolite 

wymogi prawne pozwalające 

zaklasyfikować inwestycje jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo, w oparciu 

o jednolite kryteria działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, są niezbędne jako 

odniesienie dla przyszłego prawodawstwa 

Unii mającego ułatwiać dokonywanie 

takich inwestycji. 

klasyfikacji działań i inwestycji 

zrównoważonych pod względem 

środowiskowym, zwłaszcza w kontekście 

zachęt dla rządów krajowych, aby częściej 

klasyfikowały działalność gospodarczą 

jako zrównoważoną środowiskowo w celu 

przyciągania większej liczby inwestycji. 
Unijna klasyfikacja działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo powinna ponadto 

umożliwić opracowanie przyszłych polityk 

unijnych, w tym ogólnounijnych norm dla 

produktów finansowych zrównoważonych 

środowiskowo, i ostateczne wprowadzenie 

oznakowań formalnie uznających zgodność 

z tymi normami w całej Unii. Jednolite 

wymogi prawne pozwalające 

zaklasyfikować inwestycje jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo, w oparciu 

o jednolite kryteria działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, są niezbędne jako 

odniesienie dla przyszłego prawodawstwa 

Unii mającego ułatwiać dokonywanie 

takich inwestycji, w tym wprowadzenia 

współczynnika karnego dla „brązowych” 

aktywów (aktywów stwarzających ryzyko 

środowiskowe) do ram ostrożnościowych 

dla instytucji finansowych, aby 

odpowiednio uwzględniać zagrożenia 

dotyczące zmiany klimatu związane z 

wysokoemisyjnymi aktywami. 

Or. en 

 

Poprawka  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Unijna klasyfikacja działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo powinna umożliwić 

(13) Unijna klasyfikacja działalności 

zrównoważonej środowiskowo i 

gospodarczo powinna stopniowo 
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opracowanie przyszłych polityk unijnych, 

w tym ogólnounijnych norm dla produktów 

finansowych zrównoważonych 

środowiskowo, i ostateczne wprowadzenie 

oznakowań formalnie uznających zgodność 

z tymi normami w całej Unii. Jednolite 

wymogi prawne pozwalające 

zaklasyfikować inwestycje jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo, w oparciu 

o jednolite kryteria działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, są niezbędne jako 

odniesienie dla przyszłego prawodawstwa 

Unii mającego ułatwiać dokonywanie 

takich inwestycji. 

umożliwić opracowanie przyszłych polityk 

unijnych, w tym ogólnounijnych norm dla 

zrównoważonych produktów finansowych, 

i ostateczne wprowadzenie oznakowań 

formalnie uznających zgodność z tymi 

normami w całej Unii. Jednolite wymogi 

prawne pozwalające zaklasyfikować 

inwestycje zrównoważone jako takie, 

w oparciu o jednolite kryteria dla 

określonej liczby zrównoważonej 
działalności, są niezbędne jako odniesienie 

dla przyszłego prawodawstwa Unii 

mającego ułatwiać dokonywanie takich 

inwestycji. 

Or. en 

 

Poprawka  168 

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

Caroline Nagtegaal 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Unijna klasyfikacja działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo powinna umożliwić 

opracowanie przyszłych polityk unijnych, 

w tym ogólnounijnych norm dla produktów 

finansowych zrównoważonych 

środowiskowo, i ostateczne wprowadzenie 

oznakowań formalnie uznających zgodność 

z tymi normami w całej Unii. Jednolite 

wymogi prawne pozwalające 

zaklasyfikować inwestycje jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo, w oparciu 

o jednolite kryteria działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, są niezbędne jako 

odniesienie dla przyszłego prawodawstwa 

Unii mającego ułatwiać dokonywanie 

takich inwestycji. 

(13) Unijna klasyfikacja działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo powinna umożliwić 

opracowanie przyszłych polityk i strategii 

unijnych, w tym ogólnounijnych norm dla 

produktów finansowych zrównoważonych 

środowiskowo, i ostateczne wprowadzenie 

oznakowań formalnie uznających zgodność 

z tymi normami w całej Unii. Jednolite 

wymogi prawne pozwalające 

zaklasyfikować inwestycje jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo, w oparciu 

o jednolite kryteria działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, są niezbędne jako 

odniesienie dla przyszłego prawodawstwa 

Unii mającego ułatwiać dokonywanie 

takich inwestycji. 
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Or. en 

 

Poprawka  169 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Unijna klasyfikacja działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo powinna umożliwić 

opracowanie przyszłych polityk unijnych, 

w tym ogólnounijnych norm dla produktów 

finansowych zrównoważonych 

środowiskowo, i ostateczne wprowadzenie 

oznakowań formalnie uznających zgodność 

z tymi normami w całej Unii. Jednolite 

wymogi prawne pozwalające 

zaklasyfikować inwestycje jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo, w oparciu 

o jednolite kryteria działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, są niezbędne jako 

odniesienie dla przyszłego prawodawstwa 

Unii mającego ułatwiać dokonywanie 

takich inwestycji. 

(13) Unijna klasyfikacja działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo powinna umożliwić 

opracowanie przyszłych polityk i strategii 

unijnych, w tym ogólnounijnych norm dla 

produktów finansowych zrównoważonych 

środowiskowo, i ostateczne wprowadzenie 

oznakowań formalnie uznających zgodność 

z tymi normami w całej Unii. Jednolite 

wymogi prawne pozwalające 

zaklasyfikować inwestycje jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo, w oparciu 

o jednolite kryteria działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, są niezbędne jako 

odniesienie dla przyszłego prawodawstwa 

Unii mającego ułatwiać dokonywanie 

takich inwestycji. 

Or. en 

 

Poprawka  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) W celu zapewnienia skutecznych i 

efektywnych działań ustawodawczych bez 

powodowania potencjalnego nakładania 

się działań, biurokratycznych obciążeń lub 

dodatkowych kosztów dla realnej 

gospodarki, zakres i stosowanie 
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technicznych kryteriów kwalifikacji, a 

także powiązanie z innymi inicjatywami 

powinny być jasno określone przed 

wprowadzeniem w życie systematyki i 

odnośnych kryteriów. 

Or. en 

 

Poprawka  171 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Ustanowienie zharmonizowanych 

kryteriów dla działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo nie 

powinno podważać podziału kompetencji 

między państwami członkowskimi a Unią 

w różnych obszarach polityki. 

Or. en 

 

Poprawka  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Ustanowienie zharmonizowanych 

kryteriów dla działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo nie 

powinno podważać podziału kompetencji 

między państwami członkowskimi a Unią. 

Or. en 
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Poprawka  173 

Stefan Gehrold 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W kontekście osiągania celów 

zrównoważonego rozwoju w Unii okazało 

się, że decyzje polityczne, na przykład 

utworzenie Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych, skutecznie 

przyczyniają się do przekierowania 

inwestycji sektora prywatnego – obok 

wydatków publicznych – na inwestycje 

zrównoważone. Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/101727 przewiduje docelowy udział 

inwestycji związanych z klimatem 

w portfelu projektów infrastrukturalnych 

i innowacyjnych w ramach Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych w wysokości 40 %. 

Wspólne kryteria działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo mogą 

stanowić podstawę przyszłych podobnych 

inicjatyw UE wspierających inwestycje 

przyczyniające się do realizacji celów 

związanych z klimatem lub innych celów 

środowiskowych. 

(14) W kontekście osiągania celów 

zrównoważonego rozwoju w Unii okazało 

się, że decyzje polityczne, na przykład 

utworzenie Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych, skutecznie 

przyczyniają się do przekierowania 

inwestycji sektora prywatnego – obok 

wydatków publicznych – na inwestycje 

zrównoważone. Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/101727 przewiduje docelowy udział 

inwestycji związanych ze zmniejszaniem 

wpływu człowieka na zmianę klimatu 
w portfelu projektów infrastrukturalnych 

i innowacyjnych w ramach Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych w wysokości 40 %. 

Wspólne kryteria działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo mogą 

stanowić podstawę przyszłych podobnych 

inicjatyw UE wspierających inwestycje 

przyczyniające się do realizacji celów 

związanych z klimatem lub innych celów 

środowiskowych. 

_________________ _________________ 

27 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 

z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz 

(UE) 2015/1017 w odniesieniu do 

przedłużenia okresu obowiązywania 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych oraz 

wprowadzenia usprawnień technicznych 

dla tego Funduszu i Europejskiego 

Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 

(Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 34) 

27 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 

z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz 

(UE) 2015/1017 w odniesieniu do 

przedłużenia okresu obowiązywania 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych oraz 

wprowadzenia usprawnień technicznych 

dla tego Funduszu i Europejskiego 

Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 

(Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 34) 

Or. de 
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Poprawka  174 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W kontekście osiągania celów 

zrównoważonego rozwoju w Unii okazało 

się, że decyzje polityczne, na przykład 

utworzenie Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych, skutecznie 

przyczyniają się do przekierowania 

inwestycji sektora prywatnego – obok 

wydatków publicznych – na inwestycje 

zrównoważone. Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/101727 przewiduje docelowy udział 

inwestycji związanych z klimatem 

w portfelu projektów infrastrukturalnych 

i innowacyjnych w ramach Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych w wysokości 40 %. 

Wspólne kryteria działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo mogą 

stanowić podstawę przyszłych podobnych 

inicjatyw UE wspierających inwestycje 

przyczyniające się do realizacji celów 

związanych z klimatem lub innych celów 

środowiskowych. 

(14) W kontekście osiągania celów 

zrównoważonego rozwoju w Unii okazało 

się, że decyzje polityczne, na przykład 

utworzenie Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych, skutecznie 

przyczyniają się do mobilizowania 

inwestycji sektora prywatnego – obok 

wydatków publicznych – w inwestycjach 

zrównoważonych. Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/101727 przewiduje docelowy udział 

horyzontalnych inwestycji związanych 

z klimatem w portfelu projektów 

infrastrukturalnych i innowacyjnych 

w ramach Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych 

w wysokości 40 %. Wspólne kryteria 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo mogą stanowić podstawę 

przyszłych podobnych inicjatyw UE 

mobilizujących inwestycje przyczyniające 

się do realizacji celów związanych 

z klimatem lub innych celów 

środowiskowych. 

_________________ _________________ 

27 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 

z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz 

(UE) 2015/1017 w odniesieniu do 

przedłużenia okresu obowiązywania 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych oraz 

wprowadzenia usprawnień technicznych 

dla tego Funduszu i Europejskiego 

Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 

(Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 34). 

27 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 

z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz 

(UE) 2015/1017 w odniesieniu do 

przedłużenia okresu obowiązywania 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych oraz 

wprowadzenia usprawnień technicznych 

dla tego Funduszu i Europejskiego 

Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 

(Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 34). 



 

AM\1172566PL.docx 47/186 PE632.153v01-00 

 PL 

Or. en 

 

Poprawka  175 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Aby uniknąć fragmentacji rynku 

oraz szkód dla interesów konsumentów ze 

względu na różne koncepcje działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, wymogi krajowe, które 

podmioty rynkowe powinny spełniać, jeśli 

chcą wprowadzać do obrotu produkty 

finansowe lub obligacje korporacyjne jako 

produkty zrównoważone środowiskowo, 

powinny opierać się na jednolitych 

kryteriach działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo. 

Wspomniane podmioty rynkowe obejmują 

uczestników rynku finansowego 

oferujących ekologiczne produkty 

finansowe oraz przedsiębiorstwa 

niefinansowe emitujące ekologiczne 

obligacje korporacyjne. 

(15) Aby uniknąć fragmentacji rynku 

oraz szkód dla interesów konsumentów ze 

względu na różne koncepcje działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, wymogi krajowe, które 

podmioty rynkowe powinny spełniać, jeśli 

chcą wprowadzać do obrotu produkty 

finansowe lub obligacje korporacyjne 

zdefiniowane w niniejszym 

rozporządzeniu jako produkty 

zrównoważone środowiskowo, powinny 

opierać się na jednolitych kryteriach 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo. Wspomniane podmioty 

rynkowe obejmują uczestników rynku 

finansowego oferujących zrównoważone 

produkty lub usługi finansowe oraz 

przedsiębiorstwa niefinansowe emitujące 

zrównoważone obligacje korporacyjne. 

Or. en 

 

Poprawka  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Aby uniknąć fragmentacji rynku 

oraz szkód dla interesów konsumentów ze 

względu na różne koncepcje działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, wymogi krajowe, które 

(15) Aby uniknąć fragmentacji rynku 

oraz szkód dla interesów konsumentów ze 

względu na różne koncepcje działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, wymogi krajowe, które 
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podmioty rynkowe powinny spełniać, jeśli 

chcą wprowadzać do obrotu produkty 

finansowe lub obligacje korporacyjne jako 

produkty zrównoważone środowiskowo, 

powinny opierać się na jednolitych 

kryteriach działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo. 

Wspomniane podmioty rynkowe obejmują 

uczestników rynku finansowego 

oferujących ekologiczne produkty 

finansowe oraz przedsiębiorstwa 

niefinansowe emitujące ekologiczne 

obligacje korporacyjne. 

podmioty rynkowe powinny spełniać, jeśli 

chcą wprowadzać do obrotu produkty 

finansowe lub obligacje korporacyjne jako 

produkty zrównoważone środowiskowo, 

powinny opierać się na jednolitych 

kryteriach działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo. 

Wspomniane podmioty rynkowe obejmują 

uczestników rynku finansowego 

oferujących zrównoważone produkty 

finansowe oraz przedsiębiorstwa 

niefinansowe emitujące zrównoważone 

obligacje korporacyjne. 

Or. en 

 

Poprawka  177 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Aby uniknąć fragmentacji rynku 

oraz szkód dla interesów konsumentów ze 

względu na różne koncepcje działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, wymogi krajowe, które 

podmioty rynkowe powinny spełniać, jeśli 

chcą wprowadzać do obrotu produkty 

finansowe lub obligacje korporacyjne jako 

produkty zrównoważone środowiskowo, 

powinny opierać się na jednolitych 

kryteriach działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo. 

Wspomniane podmioty rynkowe obejmują 

uczestników rynku finansowego 

oferujących ekologiczne produkty 

finansowe oraz przedsiębiorstwa 

niefinansowe emitujące ekologiczne 

obligacje korporacyjne. 

(15) Aby uniknąć fragmentacji rynku 

oraz szkód dla interesów konsumentów ze 

względu na różne koncepcje działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, wymogi krajowe, które 

podmioty rynkowe powinny spełniać, jeśli 

chcą wprowadzać do obrotu produkty 

finansowe lub obligacje korporacyjne jako 

produkty zrównoważone środowiskowo, 

mogłyby opierać się na jednolitych 

kryteriach działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo. 

Wspomniane podmioty rynkowe obejmują 

uczestników rynku finansowego 

oferujących ekologiczne produkty 

finansowe oraz przedsiębiorstwa 

niefinansowe emitujące ekologiczne 

obligacje korporacyjne. 

Or. fr 
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Poprawka  178 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności wymogi niniejszego 

rozporządzenia nie powinny mieć 

zastosowania do instytucji małych i 

nieposiadających złożonej struktury 

określonych w [Urząd Publikacji: proszę 

wstawić odniesienie do odpowiedniego 

artykułu rozporządzenia (UE) nr 

575/2013]. 

Or. en 

 

Poprawka  179 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Aby uniknąć szkodzenia interesom 

konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo powinni ujawniać, w jaki 

sposób i w jakim stopniu stosują kryteria 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo w celu ustalenia 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Dzięki ujawnionym 

informacjom inwestorzy powinni wiedzieć, 

jaki udział procentowy we wszystkich 

rodzajach działalności gospodarczej mają 

inwestycje finansujące działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, i tym samym znać stopień 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Komisja powinna określić, 

(16) Aby uniknąć szkodzenia interesom 

konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo powinni ujawniać 

odpowiednie informacje zgodnie z 

przepisami określonymi w rozporządzeniu 

w sprawie informacji ujawnianych 

w związku ze zrównoważonymi 

inwestycjami i zagrożeniami dla 

zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie 

zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341. 



 

PE632.153v01-00 50/186 AM\1172566PL.docx 

PL 

jakie informacje należy w tym celu 

ujawniać. Takie informacje powinny 

umożliwiać właściwym organom 

krajowym łatwą weryfikację 

przestrzegania obowiązku ujawniania 

informacji oraz egzekwowanie tego 

obowiązku zgodnie z obowiązującym 

prawem krajowym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wszystkie obowiązki w zakresie ujawniania informacji są określone w rozporządzeniu 

w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla 

zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341. Nie jest 

konieczne wprowadzanie drugiego systemu obowiązków informacyjnych w zakresie 

zrównoważonych finansów. 

 

Poprawka  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Aby uniknąć szkodzenia interesom 

konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo powinni ujawniać, w jaki 

sposób i w jakim stopniu stosują kryteria 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo w celu ustalenia 
zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Dzięki ujawnionym 

informacjom inwestorzy powinni wiedzieć, 

jaki udział procentowy we wszystkich 

rodzajach działalności gospodarczej mają 

inwestycje finansujące działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, i tym samym znać stopień 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Komisja powinna określić, 

jakie informacje należy w tym celu 

(16) Aby informować inwestorów 

detalicznych i zapewnić ochronę 
konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo powinni ujawniać stopień 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji oraz ich wpływu na środowisko. 

Dzięki ujawnionym informacjom 

inwestorzy powinni znać kryteria 

i wskaźniki wykorzystywane do określania 

wpływu na środowisko, stopień 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji oraz odsetek obrotów spółek 

inwestycyjnych wspierający działania 

kwalifikujące się jako zrównoważone 

środowiskowo lub wywierające negatywny 

wpływ na środowisko. Komisja powinna 

określić, jakie informacje należy w tym 
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ujawniać. Takie informacje powinny 

umożliwiać właściwym organom 

krajowym łatwą weryfikację przestrzegania 

obowiązku ujawniania informacji oraz 

egzekwowanie tego obowiązku zgodnie 

z obowiązującym prawem krajowym. 

celu ujawniać w kontrolowanych 

sprawozdaniach rocznych i zarządczych 

oraz poddawać kontroli przez 

niezależnych audytorów w ramach 

zintegrowanej sprawozdawczości. Takie 

skontrolowane i zweryfikowane 
informacje powinny umożliwiać 

właściwym organom krajowym i w razie 

potrzeby Europejskim Urzędom Nadzoru 
łatwą weryfikację przestrzegania 

obowiązku ujawniania informacji oraz 

egzekwowanie tego obowiązku zgodnie 

z obowiązującym prawem krajowym i 

unijnym. Wymogi dotyczące ujawniania 

informacji powinny być zgodne z 

globalnymi inicjatywami w zakresie 

wymogów dotyczących ujawniania 

informacji, takimi jak Globalna 

Inicjatywa Raportowania i zasady 

odpowiedzialnego inwestowania ONZ. 

Niezależni audytorzy powinni podlegać 

zatwierdzeniu przez Europejskie Urzędy 

Nadzoru. 

Or. en 

 

Poprawka  181 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Aby uniknąć szkodzenia interesom 

konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo powinni ujawniać, w jaki 

sposób i w jakim stopniu stosują kryteria 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo w celu ustalenia 
zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Dzięki ujawnionym 

informacjom inwestorzy powinni wiedzieć, 

jaki udział procentowy we wszystkich 

(16) Aby zapewnić informacje dla 

inwestorów detalicznych i ochronę 
konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo powinni ujawniać aspekt 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji, w tym kryteria wyboru z 

zakresu ochrony środowiska, polityki 

społecznej i ładu korporacyjnego oraz ich 

wpływ na środowisko. Dzięki ujawnionym 

informacjom inwestorzy powinni znać 
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rodzajach działalności gospodarczej mają 

inwestycje finansujące działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, i tym samym znać stopień 
zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Komisja powinna określić, 

jakie informacje należy w tym celu 

ujawniać. Takie informacje powinny 

umożliwiać właściwym organom 

krajowym łatwą weryfikację 

przestrzegania obowiązku ujawniania 

informacji oraz egzekwowanie tego 

obowiązku zgodnie z obowiązującym 

prawem krajowym. 

kryteria i wskaźniki wykorzystywane do 

określania wpływu na środowisko, aspekty 
zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Komisja powinna określić, 

jakie informacje należy w tym celu 

ujawniać. Wymogi dotyczące ujawniania 

informacji powinny opierać się na pracach 

prowadzonych w ramach Globalnej 

Inicjatywy Raportowania i na zasadach 

odpowiedzialnego inwestowania ONZ. 

Or. en 

 

Poprawka  182 

Fulvio Martusciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Aby uniknąć szkodzenia interesom 

konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo powinni ujawniać, w jaki 

sposób i w jakim stopniu stosują kryteria 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo w celu ustalenia 
zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Dzięki ujawnionym 

informacjom inwestorzy powinni wiedzieć, 

jaki udział procentowy we wszystkich 

rodzajach działalności gospodarczej mają 

inwestycje finansujące działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, i tym samym znać stopień 
zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Komisja powinna określić, 

jakie informacje należy w tym celu 

ujawniać. Takie informacje powinny 

umożliwiać właściwym organom 

(16) Aby zapewnić informacje dla 

inwestorów detalicznych i ochronę 
konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo powinni ujawniać aspekt 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji, w tym kryteria wyboru z 

zakresu ochrony środowiska, polityki 

społecznej i ładu korporacyjnego oraz ich 

wpływ na środowisko. Dzięki ujawnionym 

informacjom inwestorzy powinni znać 

kryteria i wskaźniki wykorzystywane do 

określania wpływu na środowisko, aspekty 
zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Komisja powinna określić, 

jakie informacje należy w tym celu 

ujawniać. Wymogi dotyczące ujawniania 

informacji powinny opierać się na pracach 

prowadzonych w ramach Globalnej 
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krajowym łatwą weryfikację 

przestrzegania obowiązku ujawniania 

informacji oraz egzekwowanie tego 

obowiązku zgodnie z obowiązującym 

prawem krajowym. 

Inicjatywy Raportowania i na zasadach 

odpowiedzialnego inwestowania ONZ. 

Or. en 

 

Poprawka  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Aby uniknąć szkodzenia interesom 

konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo powinni ujawniać, w jaki 

sposób i w jakim stopniu stosują kryteria 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo w celu ustalenia 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Dzięki ujawnionym 

informacjom inwestorzy powinni wiedzieć, 

jaki udział procentowy we wszystkich 

rodzajach działalności gospodarczej mają 

inwestycje finansujące działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, i tym samym znać stopień 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Komisja powinna określić, 

jakie informacje należy w tym celu 

ujawniać. Takie informacje powinny 

umożliwiać właściwym organom 

krajowym łatwą weryfikację 

przestrzegania obowiązku ujawniania 

informacji oraz egzekwowanie tego 

obowiązku zgodnie z obowiązującym 

prawem krajowym. 

(16) Aby uniknąć szkodzenia interesom 

konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo mogą zdecydować o 

ujawnieniu, w jaki sposób i w jakim 

stopniu stosują kryteria zrównoważonej 

działalności gospodarczej w celu ustalenia 

zrównoważenia inwestycji. Dzięki 

ujawnionym informacjom inwestorzy 

mogą wiedzieć, jaki udział procentowy we 

wszystkich rodzajach działalności 

gospodarczej mają inwestycje finansujące 

zrównoważoną działalność gospodarczą, 

i tym samym znać stopień zrównoważenia 

inwestycji. 

Or. en 
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Poprawka  184 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Aby uniknąć szkodzenia interesom 

konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo powinni ujawniać, w jaki 

sposób i w jakim stopniu stosują kryteria 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo w celu ustalenia 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Dzięki ujawnionym 

informacjom inwestorzy powinni wiedzieć, 

jaki udział procentowy we wszystkich 

rodzajach działalności gospodarczej mają 

inwestycje finansujące działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, i tym samym znać stopień 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Komisja powinna określić, 

jakie informacje należy w tym celu 

ujawniać. Takie informacje powinny 

umożliwiać właściwym organom 

krajowym łatwą weryfikację przestrzegania 

obowiązku ujawniania informacji oraz 

egzekwowanie tego obowiązku zgodnie 

z obowiązującym prawem krajowym. 

(16) Aby uniknąć szkodzenia interesom 

konsumentów, zarządzający funduszami 

i inwestorzy instytucjonalni oferujący 

produkty finansowe jako zrównoważone 

środowiskowo powinni ujawniać, w jaki 

sposób i w jakim stopniu stosują kryteria 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo w celu ustalenia 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Dzięki ujawnionym 

informacjom inwestorzy powinni wiedzieć, 

jaki udział procentowy we wszystkich 

rodzajach działalności gospodarczej mają 

inwestycje finansujące działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, i tym samym znać stopień 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. Komisja powinna określić, 

jakie informacje należy w tym celu 

ujawniać, jak również częstotliwość, 

format i odbiorców ujawnianych 

informacji. Takie informacje powinny 

umożliwiać właściwym organom 

krajowym łatwą weryfikację przestrzegania 

obowiązku ujawniania informacji oraz 

egzekwowanie tego obowiązku zgodnie 

z obowiązującym prawem krajowym. 

Komisja powinna dopilnować, aby 

wszelkie nowe wymogi dotyczące 

ujawniania informacji uzupełniały 

wymogi już obowiązujące na mocy 

obowiązującego ustawodawstwa i nie 

prowadziły do niepotrzebnego powielania 

sprawozdań. 

Or. en 

 

Poprawka  185 
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Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Aby wspierać innowacje, badania i 

rozwój w dziedzinie zmiany klimatu, w 

której wymagany jest wysoki poziom 

inwestycji długoterminowych, niniejsze 

rozporządzenie powinno zostać 

dostosowane do innych przepisów 

unijnych. Dlatego konieczne jest 

zapewnienie długoterminowej stabilności 

w ramach regulacyjnych bez pogarszania 

możliwości inwestycji długoterminowych. 

Or. en 

 

Poprawka  186 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Aby uniknąć wywierania 

szkodliwego wpływu na klimat 

innowacyjny w UE i państwach 

członkowskich, niniejsze rozporządzenie 

powinno być dostosowane do innych 

przepisów unijnych stwarzających zachęty 

do innowacji, badań i rozwoju, 

szczególnie w dziedzinie zmiany klimatu, 

w przypadku której wymagany jest wysoki 

poziom inwestycji długoterminowych. 

Or. en 

 

Poprawka  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Aby uniknąć obchodzenia 

obowiązku ujawniania informacji, 

obowiązek ten powinien mieć również 

zastosowanie w przypadku, gdy produkty 

finansowe są oferowane jako mające 

charakterystykę zbliżoną do inwestycji 

zrównoważonych środowiskowo, w tym 

inwestycji służących ochronie środowiska 

w szerokim znaczeniu. Uczestnicy rynku 

finansowego nie powinni być zobowiązani 

do inwestowania wyłącznie w działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, określoną na podstawie 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

zdefiniowanych w niniejszym 

rozporządzeniu. Powinno się ich zachęcać 

do informowania Komisji, gdy ich 

zdaniem działalność gospodarczą, która 

nie spełnia technicznych kryteriów 

kwalifikacji lub w przypadku której takich 

kryteriów dotychczas nie ustalono, należy 

uznać za zrównoważoną środowiskowo, 

aby ułatwić Komisji ocenę zasadności 

uzupełnienia lub aktualizacji tych 

technicznych kryteriów kwalifikacji. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wszystkie obowiązki w zakresie ujawniania informacji są określone w rozporządzeniu 

w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla 

zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341. Nie jest 

konieczne wprowadzanie drugiego systemu obowiązków informacyjnych w zakresie 

zrównoważonych finansów. 

 

Poprawka  188 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Aby uniknąć obchodzenia 

obowiązku ujawniania informacji, 

obowiązek ten powinien mieć również 

zastosowanie w przypadku, gdy produkty 

finansowe są oferowane jako mające 

charakterystykę zbliżoną do inwestycji 

zrównoważonych środowiskowo, w tym 

inwestycji służących ochronie środowiska 

w szerokim znaczeniu. Uczestnicy rynku 

finansowego nie powinni być zobowiązani 

do inwestowania wyłącznie w działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, określoną na podstawie 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

zdefiniowanych w niniejszym 

rozporządzeniu. Powinno się ich zachęcać 

do informowania Komisji, gdy ich zdaniem 

działalność gospodarczą, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji lub 

w przypadku której takich kryteriów 

dotychczas nie ustalono, należy uznać za 

zrównoważoną środowiskowo, aby ułatwić 

Komisji ocenę zasadności uzupełnienia lub 

aktualizacji tych technicznych kryteriów 

kwalifikacji. 

(17) Aby uniknąć obchodzenia 

obowiązku ujawniania informacji, 

obowiązek ten powinien mieć również 

zastosowanie w przypadku, gdy produkty 

finansowe są oferowane jako mające 

charakterystykę zbliżoną do inwestycji 

zrównoważonych środowiskowo, w tym 

inwestycji służących ochronie środowiska 

w szerokim znaczeniu. Uczestnicy rynku 

finansowego nie powinni być zobowiązani 

do inwestowania wyłącznie w działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, określoną na podstawie 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

zdefiniowanych w niniejszym 

rozporządzeniu. Powinno się ich zachęcać 

do informowania Komisji, gdy ich zdaniem 

działalność gospodarczą, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji lub 

w przypadku której takich kryteriów 

dotychczas nie ustalono, należy uznać za 

zrównoważoną środowiskowo, aby ułatwić 

Komisji ocenę zasadności uzupełnienia lub 

aktualizacji tych technicznych kryteriów 

kwalifikacji. Podobnie uczestnicy rynku 

finansowego powinni móc nadal 

przyjmować zrównoważone podejścia 

inwestycyjne o szerszej charakterystyce 

niż jedynie przydział kapitału na obszary 

określone w niniejszym rozporządzeniu. 

Należy umożliwić zrównoważone 

podejście inwestycyjne obejmujące między 

innymi integrację aspektów z zakresu 

ochrony środowiska, polityki społecznej i 

ładu korporacyjnego, kwalifikację, 

określenie najlepszego w swojej klasie, 

zarządzanie, zaangażowanie i głosowanie. 

Or. en 

 

Poprawka  189 

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

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Aby uniknąć obchodzenia 

obowiązku ujawniania informacji, 

obowiązek ten powinien mieć również 

zastosowanie w przypadku, gdy produkty 

finansowe są oferowane jako mające 

charakterystykę zbliżoną do inwestycji 

zrównoważonych środowiskowo, w tym 

inwestycji służących ochronie środowiska 

w szerokim znaczeniu. Uczestnicy rynku 

finansowego nie powinni być zobowiązani 

do inwestowania wyłącznie w działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, określoną na podstawie 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

zdefiniowanych w niniejszym 

rozporządzeniu. Powinno się ich zachęcać 

do informowania Komisji, gdy ich zdaniem 

działalność gospodarczą, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji lub 

w przypadku której takich kryteriów 

dotychczas nie ustalono, należy uznać za 

zrównoważoną środowiskowo, aby ułatwić 

Komisji ocenę zasadności uzupełnienia lub 

aktualizacji tych technicznych kryteriów 

kwalifikacji. 

(17) Aby uniknąć obchodzenia 

obowiązku ujawniania informacji, 

obowiązek ten powinien mieć 

zastosowanie do wszystkich produktów 

finansowych. Uczestnicy rynku 

finansowego nie powinni być zobowiązani 

do inwestowania wyłącznie w działalność 

gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, określoną na podstawie 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

zdefiniowanych w niniejszym 

rozporządzeniu. Powinno się zachęcać 

uczestników rynku finansowego i inne 

podmioty do informowania Komisji, gdy 

ich zdaniem działalność gospodarcza jest 

niewłaściwie uznawana za spełniającą lub 

niespełniającą technicznych kryteriów 

kwalifikacji lub w jej przypadku takich 

kryteriów dotychczas nie ustalono, aby 

ułatwić Komisji ocenę zasadności 

uzupełnienia lub aktualizacji tych 

technicznych kryteriów kwalifikacji. 

Or. en 

 

Poprawka  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Należy również sporządzić 

wyczerpującą listę celów środowiskowych 
na potrzeby ustalenia, czy dana działalność 

(18) Na potrzeby ustalenia, czy dana 

działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo lub 

społecznie należy również sporządzić 
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gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo. 
wyczerpującą listę celów środowiskowych 

i społecznych opartych na wskaźnikach 

mierzących wpływ na środowisko i 

społeczeństwo. 

Or. en 

 

Poprawka  191 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Należy również sporządzić 

wyczerpującą listę celów środowiskowych 

na potrzeby ustalenia, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo. 

(18) Należy również sporządzić 

wyczerpującą listę celów środowiskowych 

na potrzeby ustalenia, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo, przy zapewnieniu 

spójności z obowiązującym 

prawodawstwem unijnym, takim jak 

pakiet „Czysta energia dla wszystkich 

Europejczyków”. 

Or. en 

 

Poprawka  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Należy również sporządzić 

wyczerpującą listę celów środowiskowych 

na potrzeby ustalenia, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo. 

(18) Należy również sporządzić 

wyczerpującą listę celów środowiskowych 

na potrzeby ustalenia, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu jej oddziaływania na cały 

łańcuch wartości przemysłowej. 
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Or. fr 

 

Poprawka  193 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Należy również sporządzić 

wyczerpującą listę celów środowiskowych 

na potrzeby ustalenia, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo. 

(18) Należy również sporządzić 

wyczerpującą listę celów środowiskowych 

na potrzeby ustalenia, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo, czy szkodliwa dla 

środowiska. 

Or. en 

 

Poprawka  194 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W odniesieniu do każdego celu 

środowiskowego należy określić jednolite 

kryteria pozwalające ustalić, które rodzaje 

działalności gospodarczej wnoszą istotny 

wkład w realizację danego celu. Jednym 

z elementów takich jednolitych kryteriów 

powinno być unikanie istotnych szkód dla 

realizacji któregokolwiek z celów 

środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Ma to na 

celu uniknięcie sytuacji, w której 

inwestycje są uważane za zrównoważone 

środowiskowo, mimo że działalność 

gospodarcza, która czerpie korzyści z tych 

inwestycji, szkodzi środowisku w zakresie 

przekraczającym jej wkład w realizację 

celu środowiskowego. Warunki dotyczące 

istotnego wkładu oraz nieprzynoszenia 

(20) W odniesieniu do każdego celu 

środowiskowego należy określić jednolite 

kryteria pozwalające ustalić, które rodzaje 

działalności gospodarczej wnoszą istotny 

wkład w realizację danego celu. Innym 

elementem takich jednolitych kryteriów 

powinno być identyfikowanie działalności 

gospodarczej, która przynosi istotne 

szkody dla realizacji któregokolwiek 

z celów środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Warunki 

dotyczące istotnego wkładu oraz 

przynoszenia istotnych szkód powinny 

pozwolić, aby inwestycje w działalność 

gospodarczą zrównoważoną środowiskowo 

rzeczywiście przyczyniały się do realizacji 

celów środowiskowych oraz powinny 

pozwolić na stopniowe odwracanie 
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istotnych szkód powinny pozwolić, aby 

inwestycje w działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo 

rzeczywiście przyczyniały się do realizacji 

celów środowiskowych. 

inwestycji od działalności gospodarczej 

szkodliwej dla środowiska. 

Or. en 

 

Poprawka  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W odniesieniu do każdego celu 

środowiskowego należy określić jednolite 

kryteria pozwalające ustalić, które rodzaje 

działalności gospodarczej wnoszą istotny 

wkład w realizację danego celu. Jednym 

z elementów takich jednolitych kryteriów 

powinno być unikanie istotnych szkód dla 

realizacji któregokolwiek z celów 

środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Ma to na 

celu uniknięcie sytuacji, w której 

inwestycje są uważane za zrównoważone 

środowiskowo, mimo że działalność 

gospodarcza, która czerpie korzyści z tych 

inwestycji, szkodzi środowisku w zakresie 

przekraczającym jej wkład w realizację 

celu środowiskowego. Warunki dotyczące 

istotnego wkładu oraz nieprzynoszenia 

istotnych szkód powinny pozwolić, aby 

inwestycje w działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo 

rzeczywiście przyczyniały się do realizacji 

celów środowiskowych. 

(20) W odniesieniu do każdego celu 

środowiskowego należy określić jednolite 

kryteria pozwalające ustalić, które rodzaje 

działalności gospodarczej wnoszą istotny 

wkład w realizację danego celu. Jednym 

z elementów takich jednolitych kryteriów 

powinno być unikanie istotnych szkód dla 

realizacji któregokolwiek z celów 

środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Ma to na 

celu uniknięcie sytuacji, w której 

inwestycje są uważane za zrównoważone 

środowiskowo, mimo że działalność 

gospodarcza, która czerpie korzyści z tych 

inwestycji, szkodzi środowisku w zakresie 

przekraczającym jej wkład w realizację 

celu środowiskowego. Warunki dotyczące 

istotnego wkładu oraz nieprzynoszenia 

istotnych szkód powinny pozwolić, aby 

inwestycje w działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo 

rzeczywiście przyczyniały się do realizacji 

celów środowiskowych. Niemniej jednak 

ustalenie kryterium dotyczącego unikania 

istotnych szkód dla osiągnięcia 

któregokolwiek z celów środowiskowych 

nie powinno prowadzić do stworzenia 

czarnej listy lub brązowej listy. 

Or. en 
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Poprawka  196 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W odniesieniu do każdego celu 

środowiskowego należy określić jednolite 

kryteria pozwalające ustalić, które rodzaje 

działalności gospodarczej wnoszą istotny 

wkład w realizację danego celu. Jednym z 

elementów takich jednolitych kryteriów 

powinno być unikanie istotnych szkód dla 

realizacji któregokolwiek z celów 

środowiskowych określonych w 

niniejszym rozporządzeniu. Ma to na celu 

uniknięcie sytuacji, w której inwestycje są 

uważane za zrównoważone środowiskowo, 

mimo że działalność gospodarcza, która 

czerpie korzyści z tych inwestycji, szkodzi 

środowisku w zakresie przekraczającym jej 

wkład w realizację celu środowiskowego. 

Warunki dotyczące istotnego wkładu oraz 

nieprzynoszenia istotnych szkód powinny 

pozwolić, aby inwestycje w działalność 

gospodarczą zrównoważoną środowiskowo 

rzeczywiście przyczyniały się do realizacji 

celów środowiskowych. 

(20) W odniesieniu do każdego celu 

środowiskowego należy określić jednolite i 

precyzyjne kryteria pozwalające ustalić, 

które rodzaje działalności gospodarczej 

wnoszą istotny wkład w realizację danego 

celu. Jednym z elementów takich 

jednolitych kryteriów powinno być 

unikanie istotnych szkód dla realizacji 

któregokolwiek z celów środowiskowych 

określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której 

inwestycje są uważane za zrównoważone 

środowiskowo, mimo że działalność 

gospodarcza, która czerpie korzyści z tych 

inwestycji, szkodzi środowisku w zakresie 

przekraczającym jej wkład w realizację 

celu środowiskowego. Warunki dotyczące 

istotnego wkładu oraz nieprzynoszenia 

istotnych szkód powinny pozwolić, aby 

inwestycje w działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo 

rzeczywiście przyczyniały się do realizacji 

celów środowiskowych. 

Or. fr 

 

Poprawka  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Przypominając wspólne 

zobowiązanie Parlamentu Europejskiego, 

(21) Przypominając wspólne 

zobowiązanie Parlamentu Europejskiego, 
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Rady i Komisji, dotyczące realizacji zasad 

zapisanych w Europejskim filarze praw 

socjalnych na rzecz zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu oraz uznając znaczenie 

międzynarodowych minimalnych 

standardów w zakresie praw człowieka 

i praw pracowniczych, jednym 

z warunków klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo powinno być przestrzeganie 

minimalnych gwarancji. Z tego powodu 

działalność gospodarczą powinno się 

klasyfikować jako zrównoważoną 

środowiskowo tylko wtedy, gdy jest ona 

prowadzona zgodnie z Deklaracją 

Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(MOP) dotyczącą podstawowych zasad 

i praw w pracy oraz z ośmioma 

podstawowymi konwencjami MOP. 

W podstawowych konwencjach MOP 

określono prawa człowieka i prawa 

pracownicze, których przedsiębiorstwa 

muszą przestrzegać. Szereg tych norm 

międzynarodowych, w szczególności zakaz 

niewolnictwa i pracy przymusowej oraz 

zasada niedyskryminacji, jest także 

zapisanych w Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej. Te minimalne 

gwarancje nie wykluczają stosowania – 

w stosownych przypadkach – surowszych 

wymogów dotyczących środowiska, 

zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

zrównoważonego rozwoju społecznego 

określonych w prawie Unii. 

Rady i Komisji, dotyczące realizacji zasad 

zapisanych w Europejskim filarze praw 

socjalnych na rzecz zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu oraz uznając znaczenie 

międzynarodowych minimalnych 

standardów w zakresie praw człowieka 

i praw pracowniczych, jednym 

z warunków klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo powinno być przestrzeganie 

minimalnych gwarancji. Z tego powodu 

działalność gospodarczą powinno się 

klasyfikować jako zrównoważoną 

środowiskowo tylko wtedy, gdy jest ona 

prowadzona, po pierwsze, zgodnie 

z Deklaracją Międzynarodowej Organizacji 

Pracy (MOP) dotyczącą podstawowych 

zasad i praw w pracy oraz z ośmioma 

podstawowymi konwencjami MOP. 

W podstawowych konwencjach MOP 

określono prawa człowieka i prawa 

pracownicze, których przedsiębiorstwa 

muszą przestrzegać. Szereg tych norm 

międzynarodowych, w szczególności zakaz 

niewolnictwa i pracy przymusowej oraz 

zasada niedyskryminacji, jest także 

zapisanych w Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej. Po drugie, należy 

przestrzegać zasad odpowiedzialnego 

inwestowania ONZ – ram 

sprawozdawczości. Po trzecie, inwestorzy 

powinni uwzględniać Wytyczne OECD 

dotyczące zachowania należytej 

staranności na rzecz odpowiedzialnych 

praktyk biznesowych (2018 r.). Należyta 

staranność w tym kontekście oznacza 

procedury przeprowadzane przez 

przedsiębiorstwa w celu identyfikowania, 

łagodzenia i uwzględniania ryzyka dla 

zrównoważonego rozwoju oraz 

zapobiegania takiemu ryzyku zgodnie z 

definicją zawartą w [Urząd Publikacji: 

proszę wstawić odniesienie do 

rozporządzenia w sprawie informacji 

ujawnianych w związku ze 

zrównoważonymi inwestycjami 

i zagrożeniami dla zrównoważonego 
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rozwoju i załącznika I do tego 

rozporządzenia]. Te minimalne gwarancje 

nie wykluczają stosowania – w stosownych 

przypadkach – surowszych wymogów 

dotyczących środowiska, zdrowia 

i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego 

rozwoju społecznego określonych 

w prawie Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  198 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Przypominając wspólne 

zobowiązanie Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji, dotyczące realizacji zasad 

zapisanych w Europejskim filarze praw 

socjalnych na rzecz zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu oraz uznając znaczenie 

międzynarodowych minimalnych 

standardów w zakresie praw człowieka 

i praw pracowniczych, jednym 

z warunków klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo powinno być przestrzeganie 

minimalnych gwarancji. Z tego powodu 

działalność gospodarczą powinno się 

klasyfikować jako zrównoważoną 

środowiskowo tylko wtedy, gdy jest ona 

prowadzona zgodnie z Deklaracją 

Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(MOP) dotyczącą podstawowych zasad 

i praw w pracy oraz z ośmioma 

podstawowymi konwencjami MOP. 

W podstawowych konwencjach MOP 

określono prawa człowieka i prawa 

pracownicze, których przedsiębiorstwa 

muszą przestrzegać. Szereg tych norm 

międzynarodowych, w szczególności zakaz 

(21) Przypominając wspólne 

zobowiązanie Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji, dotyczące realizacji zasad 

zapisanych w Europejskim filarze praw 

socjalnych na rzecz zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu oraz uznając znaczenie 

międzynarodowych minimalnych 

standardów w zakresie praw człowieka 

i praw pracowniczych, jednym 

z warunków klasyfikacji działalności 

gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo powinno być przestrzeganie 

minimalnych gwarancji. Z tego powodu 

działalność gospodarczą powinno się 

klasyfikować jako zrównoważoną 

środowiskowo tylko wtedy, gdy jest ona 

prowadzona zgodnie z Deklaracją 

Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(MOP) dotyczącą podstawowych zasad 

i praw w pracy oraz z ośmioma 

podstawowymi konwencjami MOP. 

W podstawowych konwencjach MOP 

określono prawa człowieka i prawa 

pracownicze, których przedsiębiorstwa 

muszą przestrzegać i dlatego służą jako 

wystarczający miernik dla zrównoważonej 
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niewolnictwa i pracy przymusowej oraz 

zasada niedyskryminacji, jest także 

zapisanych w Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej. Te minimalne 

gwarancje nie wykluczają stosowania – 

w stosownych przypadkach – surowszych 

wymogów dotyczących środowiska, 

zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

zrównoważonego rozwoju społecznego 

określonych w prawie Unii. 

działalności gospodarczej. Szereg tych 

norm międzynarodowych, w szczególności 

zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej 

oraz zasada niedyskryminacji, jest także 

zapisanych w Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej. Te minimalne 

gwarancje nie wykluczają stosowania – 

w stosownych przypadkach – surowszych 

wymogów dotyczących środowiska, 

zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

zrównoważonego rozwoju społecznego 

określonych w prawie Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Normy MOP są wystarczające do określenia, czy działalność gospodarcza może zostać 

uznana za zrównoważoną. 

 

Poprawka  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Europejski Bank Inwestycyjny 

(EBI) ma duże doświadczenie z tzw. 

zielonymi obligacjami, głównie za sprawą 

obligacji „odpowiedzialnych 

środowiskowo", które przyczyniły się do 

emisji zielonych obligacji o wartości 18 

mld EUR i powstania 160 projektów 

dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych, których rozmieszczenie w 

regionach nastąpiło niestety 

nierównomierne i bez odpowiedniego 

długoterminowego planowania 

uwzględniającego równowagę między 

regionami. Niemniej jednak organy 

sektora publicznego, takie jak EBI i 

Europejskie Urzędy Nadzoru, mogłyby 

monitorować kluczowe zmiany, czego 

celem byłoby stopniowe rozszerzanie 
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i zapewnianie przystosowania systematyki 

UE dotyczącej zrównoważonego rozwoju. 

Or. en 

 

Poprawka  200 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Biorąc pod uwagę szczegóły 

techniczne, które są niezbędne do oceny 

wpływu działalności gospodarczej na 

środowisko, oraz szybko zmieniający się 

charakter zarówno nauki, jak i techniki, 

należy regularnie dostosowywać kryteria 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo do tych zmian. Aby kryteria 

były aktualne oraz opierały się na 

dowodach naukowych i informacjach 

przekazywanych przez ekspertów 

i właściwe zainteresowane strony, warunki 

dotyczące istotnego wkładu i istotnej 

szkody powinny być określane bardziej 

szczegółowo dla różnych rodzajów 

działalności gospodarczej i podlegać 

regularnej aktualizacji. W tym celu 

Komisja powinna określić szczegółowe 

i odpowiednio skalibrowane techniczne 

kryteria kwalifikacji dla różnych rodzajów 

działalności gospodarczej na podstawie 

informacji technicznych przekazanych 

w ramach wielostronnej Platformy ds. 

zrównoważonego finansowania. 

(22) Biorąc pod uwagę szczegóły 

techniczne, które są niezbędne do oceny 

wpływu działalności gospodarczej na 

środowisko, oraz szybko zmieniający się 

charakter zarówno nauki, jak i techniki, 

należy regularnie dostosowywać kryteria 

właściwe dla ustalenia zrównoważenia 

środowiskowego działalności gospodarczej 

do tych zmian. Aby kryteria i wskaźniki 

były aktualne oraz opierały się na 

dowodach naukowych i informacjach 

przekazywanych przez ekspertów 

i właściwe zainteresowane strony, warunki 

dotyczące istotnego wkładu i istotnej 

szkody powinny być określane bardziej 

szczegółowo dla różnych rodzajów 

działalności gospodarczej i podlegać 

regularnej aktualizacji. W tym celu 

Komisja powinna określić szczegółowe 

i odpowiednio skalibrowane techniczne 

kryteria kwalifikacji i zestaw 

zharmonizowanych wskaźników dla 

różnych rodzajów działalności 

gospodarczej na podstawie informacji 

technicznych przekazanych w ramach 

wielostronnej Platformy ds. 

zrównoważonego finansowania. 

Or. en 

 

Poprawka  201 
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Jo Leinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Niektóre rodzaje działalności 

gospodarczej mają negatywny wpływ na 

środowisko, a istotny wkład w realizację 

przynajmniej jednego celu 

środowiskowego można osiągnąć poprzez 

ograniczenie tego negatywnego wpływu. 

W odniesieniu to takich rodzajów 

działalności gospodarczej należy określić 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

wymagałyby znacznej poprawy 

efektywności środowiskowej 

w porównaniu do, między innymi, średniej 

branżowej. W takich kryteriach należy 

również uwzględnić długoterminowy 

wpływ konkretnej działalności 

gospodarczej. 

(23) Niektóre rodzaje działalności 

gospodarczej mają negatywny wpływ na 

środowisko, a istotny wkład w realizację 

przynajmniej jednego celu 

środowiskowego można osiągnąć poprzez 

ograniczenie tego negatywnego wpływu. 

W odniesieniu to takich rodzajów 

działalności gospodarczej należy określić 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

wymagałyby znacznej poprawy 

efektywności środowiskowej 

w porównaniu do, między innymi, średniej 

branżowej. W takich kryteriach należy 

również uwzględnić długoterminowy 

wpływ konkretnej działalności 

gospodarczej, zwłaszcza korzyści 

ekologiczne związane z korzystaniem 

z produktów i usług oraz wkład 

półproduktów, co powinno służyć ocenie 

sumy etapów wytwarzania i wykorzystania 

w ramach całej wartości dodanej oraz 

sumy cyklu życia. 

Or. de 

 

Poprawka  202 

Bas Eickhout 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Niektóre rodzaje działalności 

gospodarczej mają negatywny wpływ na 

środowisko, a istotny wkład w realizację 

przynajmniej jednego celu 

środowiskowego można osiągnąć poprzez 

ograniczenie tego negatywnego wpływu. 

(23) Niektóre rodzaje działalności 

gospodarczej mają negatywny wpływ na 

środowisko, a istotny wkład w realizację 

przynajmniej jednego celu 

środowiskowego można osiągnąć poprzez 

ograniczenie tego negatywnego wpływu. 
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W odniesieniu to takich rodzajów 

działalności gospodarczej należy określić 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

wymagałyby znacznej poprawy 

efektywności środowiskowej 

w porównaniu do, między innymi, średniej 

branżowej. W takich kryteriach należy 

również uwzględnić długoterminowy 

wpływ konkretnej działalności 

gospodarczej. 

W odniesieniu to takich rodzajów 

działalności gospodarczej należy określić 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

wymagałyby znacznej poprawy 

efektywności środowiskowej 

w porównaniu do, między innymi, średniej 

branżowej, aby ustalić, czy dana 

działalność może zapewnić znaczący 

wkład w osiągnięcie co najmniej jednego 

celu środowiskowego. W takich kryteriach 

należy również uwzględnić 

długoterminowy wpływ konkretnej 

działalności gospodarczej i powinny one 

zapewniać, by działalność gospodarcza 

przyczyniająca się do utrwalenia 

wysokoemisyjnych technologii nie była 

uznawana za zrównoważoną działalność 

gospodarczą. 

Or. en 

 

Poprawka  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Niektóre rodzaje działalności 

gospodarczej mają negatywny wpływ na 

środowisko, a istotny wkład w realizację 

przynajmniej jednego celu 

środowiskowego można osiągnąć poprzez 

ograniczenie tego negatywnego wpływu. 

W odniesieniu to takich rodzajów 

działalności gospodarczej należy określić 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

wymagałyby znacznej poprawy 

efektywności środowiskowej 

w porównaniu do, między innymi, średniej 

branżowej. W takich kryteriach należy 

również uwzględnić długoterminowy 

wpływ konkretnej działalności 

gospodarczej. 

(23) Niektóre rodzaje działalności 

gospodarczej – takie jak duże 

porozumienia handlowe – mają 

negatywny wpływ nie tylko na lokalnych 

wytwórców, którzy często nie mogą 

konkurować z bazami produkcyjnymi o 

niższych kosztach spoza Unii 

Europejskiej, ale również na środowisko, 

a istotny wkład w realizację przynajmniej 

jednego celu środowiskowego można 

osiągnąć poprzez ograniczenie tego 

negatywnego wpływu. W odniesieniu to 

takich rodzajów działalności gospodarczej 

należy określić techniczne kryteria 

kwalifikacji, które wymagałyby znacznej 

poprawy efektywności środowiskowej 

w porównaniu do, między innymi, średniej 
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branżowej. W takich kryteriach należy 

również uwzględnić długoterminowy 

wpływ konkretnej działalności 

gospodarczej. 

Or. en 

 

Poprawka  204 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Niektóre rodzaje działalności 

gospodarczej mają negatywny wpływ na 

środowisko, a istotny wkład w realizację 

przynajmniej jednego celu 

środowiskowego można osiągnąć poprzez 

ograniczenie tego negatywnego wpływu. 

W odniesieniu to takich rodzajów 

działalności gospodarczej należy określić 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

wymagałyby znacznej poprawy 

efektywności środowiskowej 

w porównaniu do, między innymi, średniej 

branżowej. W takich kryteriach należy 

również uwzględnić długoterminowy 

wpływ konkretnej działalności 

gospodarczej. 

(23) Niektóre rodzaje działalności 

gospodarczej mają negatywny wpływ na 

środowisko, a istotny wkład w realizację 

przynajmniej jednego celu 

środowiskowego można osiągnąć poprzez 

ograniczenie tego negatywnego wpływu. 

W odniesieniu to takich rodzajów 

działalności gospodarczej należy określić 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

wymagałyby znacznej poprawy 

efektywności środowiskowej 

w porównaniu do, między innymi, średniej 

branżowej w kraju lub regionie. W takich 

kryteriach należy również uwzględnić 

długoterminowy wpływ konkretnej 

działalności gospodarczej. 

Or. en 

 

Poprawka  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Niektóre rodzaje działalności 

gospodarczej mają negatywny wpływ na 

(23) Niektóre rodzaje działalności 

gospodarczej mają negatywny wpływ na 
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środowisko, a istotny wkład w realizację 

przynajmniej jednego celu 

środowiskowego można osiągnąć poprzez 

ograniczenie tego negatywnego wpływu. 

W odniesieniu to takich rodzajów 

działalności gospodarczej należy określić 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

wymagałyby znacznej poprawy 

efektywności środowiskowej 

w porównaniu do, między innymi, średniej 

branżowej. W takich kryteriach należy 

również uwzględnić długoterminowy 

wpływ konkretnej działalności 

gospodarczej. 

środowisko, a istotny wkład w realizację 

przynajmniej jednego celu 

środowiskowego można osiągnąć poprzez 

ograniczenie tego negatywnego wpływu. 

W odniesieniu to takich rodzajów 

działalności gospodarczej należy określić 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

wymagałyby poprawy efektywności 

środowiskowej w porównaniu do, między 

innymi, średniej branżowej. W takich 

kryteriach należy również uwzględnić 

długoterminowy wpływ (tzn. ponad 3 lata) 

konkretnej działalności gospodarczej. 

Or. en 

 

Poprawka  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Działalności gospodarczej nie 

powinno się uznawać za zrównoważoną 

środowiskowo, jeśli przynosi ona więcej 

szkód niż korzyści dla środowiska. 

Techniczne kryteria kwalifikacji powinny 

określać minimalne wymogi niezbędne do 

uniknięcia istotnych szkód dla realizacji 

innych celów. Podczas ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji Komisja powinna zapewnić, 

by kryteria te opierały się na dostępnych 

dowodach naukowych i były regularnie 

aktualizowane. W przypadku, gdy ocena 

naukowa nie pozwala na określenie ryzyka 

z dostateczną pewnością, zastosowanie, 

zgodnie z art. 191 TFUE, powinna mieć 

zasada ostrożności. 

(24) Działalności gospodarczej nie 

powinno się uznawać za zrównoważoną 

środowiskowo, jeśli nie przynosi korzyści 

netto dla środowiska. Techniczne kryteria 

kwalifikacji powinny określać minimalne 

wymogi niezbędne do uniknięcia istotnych 

szkód dla realizacji innych celów. Podczas 

ustanawiania i aktualizacji technicznych 

kryteriów kwalifikacji Komisja powinna 

zapewnić, by kryteria te opierały się na 

dostępnych dowodach naukowych i były 

regularnie aktualizowane. W przypadku, 

gdy ocena naukowa nie pozwala na 

określenie ryzyka z dostateczną pewnością, 

zastosowanie, zgodnie z art. 191 TFUE, 

powinna mieć zasada ostrożności. 

Or. en 

 



 

AM\1172566PL.docx 71/186 PE632.153v01-00 

 PL 

Poprawka  207 

Fulvio Martusciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Działalności gospodarczej nie 

powinno się uznawać za zrównoważoną 

środowiskowo, jeśli przynosi ona więcej 

szkód niż korzyści dla środowiska. 

Techniczne kryteria kwalifikacji powinny 

określać minimalne wymogi niezbędne do 

uniknięcia istotnych szkód dla realizacji 

innych celów. Podczas ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji Komisja powinna zapewnić, 

by kryteria te opierały się na dostępnych 

dowodach naukowych i były regularnie 

aktualizowane. W przypadku, gdy ocena 

naukowa nie pozwala na określenie ryzyka 

z dostateczną pewnością, zastosowanie, 

zgodnie z art. 191 TFUE, powinna mieć 

zasada ostrożności. 

(24) Działalności gospodarczej nie 

powinno się uznawać za zrównoważoną 

środowiskowo, jeśli przynosi ona więcej 

szkód niż korzyści dla środowiska, i nie 

powinna ona szkodzić istotnie realizacji 

żadnego z innych celów środowiskowych. 

Techniczne kryteria kwalifikacji oparte na 

zharmonizowanych wskaźnikach powinny 

określać minimalne wymogi niezbędne do 

uniknięcia istotnych szkód dla realizacji 

innych celów. Podczas ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji i zharmonizowanych 

wskaźników Komisja powinna zapewnić, 

by te kryteria i wskaźniki opierały się na 

dostępnych dowodach naukowych i były 

regularnie aktualizowane. W przypadku, 

gdy ocena naukowa nie pozwala na 

określenie ryzyka z dostateczną pewnością, 

zastosowanie, zgodnie z art. 191 TFUE, 

powinna mieć zasada ostrożności. 

Or. en 

 

Poprawka  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Działalności gospodarczej nie 

powinno się uznawać za zrównoważoną 

środowiskowo, jeśli przynosi ona więcej 

szkód niż korzyści dla środowiska. 

Techniczne kryteria kwalifikacji powinny 

określać minimalne wymogi niezbędne do 

(24) Działalności gospodarczej nie 

powinno się uznawać za zrównoważoną 

środowiskowo, jeśli przynosi ona więcej 

szkód niż korzyści dla środowiska i w 

związku z tym należy przeprowadzać 

niezależną analizę wpływu każdego 
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uniknięcia istotnych szkód dla realizacji 

innych celów. Podczas ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji Komisja powinna zapewnić, 

by kryteria te opierały się na dostępnych 

dowodach naukowych i były regularnie 

aktualizowane. W przypadku, gdy ocena 

naukowa nie pozwala na określenie ryzyka 

z dostateczną pewnością, zastosowanie, 

zgodnie z art. 191 TFUE, powinna mieć 

zasada ostrożności. 

dużego porozumienia handlowego przed 

jego wdrożeniem. Techniczne kryteria 

kwalifikacji powinny określać minimalne 

wymogi niezbędne do uniknięcia istotnych 

szkód dla realizacji innych celów. Podczas 

ustanawiania i aktualizacji technicznych 

kryteriów kwalifikacji Komisja powinna 

zapewnić, by kryteria te opierały się na 

dostępnych dowodach naukowych i były 

regularnie aktualizowane. W przypadku, 

gdy ocena naukowa nie pozwala na 

określenie ryzyka z dostateczną pewnością, 

zastosowanie, zgodnie z art. 191 TFUE, 

powinna mieć zasada ostrożności. 

Or. en 

 

Poprawka  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Działalności gospodarczej nie 

powinno się uznawać za zrównoważoną 

środowiskowo, jeśli przynosi ona więcej 

szkód niż korzyści dla środowiska. 

Techniczne kryteria kwalifikacji powinny 

określać minimalne wymogi niezbędne do 

uniknięcia istotnych szkód dla realizacji 

innych celów. Podczas ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji Komisja powinna zapewnić, 

by kryteria te opierały się na dostępnych 

dowodach naukowych i były regularnie 

aktualizowane. W przypadku, gdy ocena 

naukowa nie pozwala na określenie ryzyka 

z dostateczną pewnością, zastosowanie, 

zgodnie z art. 191 TFUE, powinna mieć 

zasada ostrożności. 

(24) Działalności gospodarczej nie 

powinno się uznawać za zrównoważoną 

środowiskowo, jeśli przynosi ona więcej 

szkód niż korzyści dla środowiska. 

Techniczne kryteria kwalifikacji powinny 

określać minimalne wymogi niezbędne do 

uniknięcia istotnych szkód dla realizacji 

innych celów. Podczas ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji Komisja powinna zapewnić, 

by kryteria te opierały się na dostępnych 

dowodach naukowych i uwzględniały cały 

łańcuch wartości oraz cykl życia 

technologii i były regularnie 

aktualizowane. W przypadku, gdy ocena 

naukowa nie pozwala na określenie ryzyka 

z dostateczną pewnością, zastosowanie, 

zgodnie z art. 191 TFUE, powinna mieć 

zasada ostrożności. 

Or. fr 
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Poprawka  210 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Działalności gospodarczej nie 

powinno się uznawać za zrównoważoną 

środowiskowo, jeśli przynosi ona więcej 

szkód niż korzyści dla środowiska. 

Techniczne kryteria kwalifikacji powinny 

określać minimalne wymogi niezbędne do 

uniknięcia istotnych szkód dla realizacji 

innych celów. Podczas ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji Komisja powinna zapewnić, 

by kryteria te opierały się na dostępnych 

dowodach naukowych i były regularnie 

aktualizowane. W przypadku, gdy ocena 

naukowa nie pozwala na określenie ryzyka 

z dostateczną pewnością, zastosowanie, 

zgodnie z art. 191 TFUE, powinna mieć 

zasada ostrożności. 

(24) Działalności gospodarczej nie 

powinno się uznawać za zrównoważoną 

środowiskowo, jeśli przynosi ona więcej 

szkód niż korzyści dla środowiska. 

Techniczne kryteria kwalifikacji powinny 

określać minimalne wymogi niezbędne do 

uniknięcia istotnych szkód dla realizacji 

innych celów. Podczas ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji Komisja powinna zapewnić, 

by kryteria te były rozsądne, 

proporcjonalne i oparte na dostępnych 

dowodach naukowych oraz były regularnie 

aktualizowane. W przypadku, gdy ocena 

naukowa nie pozwala na określenie ryzyka 

z dostateczną pewnością, zastosowanie, 

zgodnie z art. 191 TFUE, powinna mieć 

zasada ostrożności. 

Or. en 

 

Poprawka  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Podczas ustanawiania i aktualizacji 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja powinna uwzględnić w ramach 

analizy kosztów i korzyści również 

specyfikę sektora infrastruktury oraz 

środowiskowe, społeczne i gospodarcze 

efekty zewnętrzne. W tym względzie 

(26) Podczas ustanawiania i aktualizacji 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja powinna uwzględnić w ramach 

analizy kosztów i korzyści również 

specyfikę różnych sektorów oraz 

środowiskowe, społeczne i gospodarcze 

efekty zewnętrzne. W przypadku sektora 
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Komisja powinna wziąć pod uwagę pracę 

organizacji międzynarodowych, np. 

OECD, oraz właściwe unijne 

prawodawstwo i normy, w tym dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2001/42/WE42, dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/92/UE43, 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/23/UE44, dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE45, dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/25/UE46 oraz 

aktualną metodykę. W tym kontekście 

techniczne kryteria kwalifikacji powinny 

promować odpowiednie ramy zarządzania, 

uwzględniające czynniki środowiskowe, 

społeczne i związane z ładem 

korporacyjnym, o których mowa 

w popieranych przez ONZ zasadach 

odpowiedzialnego inwestowania47, na 

wszystkich etapach cyklu życia projektu. 

energii Komisja powinna uwzględniać art. 

194 TFUE i prawo państwa 

członkowskiego do określania warunków 

eksploatacji źródeł energii oraz wyboru 

między różnymi źródłami energii i ogólnej 

struktury dostaw energii. W tym 

względzie Komisja powinna wziąć pod 

uwagę pracę organizacji 

międzynarodowych, np. OECD, oraz 

właściwe unijne prawodawstwo i normy, 

w tym dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2001/42/WE42, 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/92/UE43, dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/23/UE44, dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE45, 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/25/UE46 oraz aktualną 

metodykę. W tym kontekście techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny promować 

odpowiednie ramy zarządzania, 

uwzględniające czynniki środowiskowe, 

społeczne i związane z ładem 

korporacyjnym, o których mowa 

w popieranych przez ONZ zasadach 

odpowiedzialnego inwestowania47, na 

wszystkich etapach cyklu życia projektu. 

_________________ _________________ 

42 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na 

środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, 

s. 30). 

42 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na 

środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, 

s. 30). 

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 

2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1). 

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 

2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1). 

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 
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45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 

L 94 z 28.3.2014, s. 65). 

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 

L 94 z 28.3.2014, s. 65). 

46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu 

i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 

2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, 

s. 243). 

46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu 

i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 

2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, 

s. 243). 

47 

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

47 

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

Or. en 

 

Poprawka  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Podczas ustanawiania i aktualizacji 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja powinna uwzględnić w ramach 

analizy kosztów i korzyści również 

specyfikę sektora infrastruktury oraz 

środowiskowe, społeczne i gospodarcze 

efekty zewnętrzne. W tym względzie 

Komisja powinna wziąć pod uwagę pracę 

organizacji międzynarodowych, np. 

OECD, oraz właściwe unijne 

prawodawstwo i normy, w tym dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2001/42/WE42, dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/92/UE43, 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/23/UE44, dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE45, dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/25/UE46 oraz 

(26) Podczas ustanawiania i aktualizacji 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja powinna uwzględnić w ramach 

analizy kosztów i korzyści również 

specyfikę różnych sektorów oraz 

środowiskowe, społeczne i gospodarcze 

efekty zewnętrzne. W tym względzie 

Komisja powinna wziąć pod uwagę pracę 

organizacji międzynarodowych, np. 

OECD, oraz właściwe unijne 

prawodawstwo i normy, w tym dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2001/42/WE42, dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/92/UE43, 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/23/UE44, dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE45, dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/25/UE46 oraz 
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aktualną metodykę. W tym kontekście 

techniczne kryteria kwalifikacji powinny 

promować odpowiednie ramy zarządzania, 

uwzględniające czynniki środowiskowe, 

społeczne i związane z ładem 

korporacyjnym, o których mowa 

w popieranych przez ONZ zasadach 

odpowiedzialnego inwestowania47, na 

wszystkich etapach cyklu życia projektu. 

aktualną metodykę. W tym kontekście 

techniczne kryteria kwalifikacji powinny 

promować odpowiednie ramy zarządzania, 

uwzględniające czynniki środowiskowe, 

społeczne i związane z ładem 

korporacyjnym, o których mowa 

w popieranych przez ONZ zasadach 

odpowiedzialnego inwestowania47, na 

wszystkich etapach cyklu życia projektu. 

_________________ _________________ 

42 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na 

środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, 

s. 30). 

42 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na 

środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, 

s. 30). 

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 

2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1). 

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 

2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1). 

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 

L 94 z 28.3.2014, s. 65). 

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 

L 94 z 28.3.2014, s. 65). 

46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu 

i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 

2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, 

s. 243). 

46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu 

i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 

2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, 

s. 243). 

47 

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

47 

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

Or. en 

 



 

AM\1172566PL.docx 77/186 PE632.153v01-00 

 PL 

Poprawka  213 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) Przy określaniu technicznych 

kryteriów kwalifikacji Komisja powinna 

również uwzględnić środki przejściowe 

dotyczące działań wspierających 

przechodzenie na bardziej zrównoważoną 

gospodarkę niskoemisyjną. 

Or. en 

 

Poprawka  214 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) Przy określaniu technicznych 

kryteriów kwalifikacji Komisja powinna 

również uwzględnić środki przejściowe 

dotyczące działań wspierających 

przechodzenie na zrównoważoną 

gospodarkę niskoemisyjną. 

Or. en 

 

Poprawka  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Aby uniknąć zakłócania 

konkurencji przy pozyskiwaniu środków 

finansowych na działalność gospodarczą 

(27) Aby zachęcić do zrównoważonej 

środowiskowo innowacyjności oraz 
uniknąć zakłócania konkurencji przy 
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zrównoważoną środowiskowo, techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny zapewniać, 

by wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w danym 

sektorze można było zaklasyfikować jako 

zrównoważone środowiskowo i by były 

one traktowane jednakowo, jeśli 

w równym stopniu przyczyniają się do 

realizacji jednego lub większej liczby 

celów środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Potencjalne 

możliwości wkładu w realizację tych celów 

środowiskowych mogą jednak różnić się 

między sektorami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w przedmiotowych 

kryteriach. Niemniej jednak – w ramach 

każdego sektora – kryteria te nie powinny 

w nieuczciwy sposób stawiać określonych 

rodzajów działalności gospodarczej 

w gorszej sytuacji od innych rodzajów 

działalności gospodarczej, jeśli jedne 

i drugie w takim samym stopniu 

przyczyniają się realizacji celów 

środowiskowych. 

pozyskiwaniu środków finansowych na 

działalność gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, techniczne kryteria 

kwalifikacji powinny zapewniać, by 

wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej 

w makrosektorach gospodarczych (tzn. 

sektorach NACE takich jak rolnictwo, 

leśnictwo i rybołówstwo, produkcja, 

dostawy energii elektrycznej, gazu, pary i 

klimatyzacji, budownictwo, transport i 

usługi magazynowania) można było 

zaklasyfikować jako zrównoważone 

środowiskowo i by były one traktowane 

jednakowo, jeśli w równym stopniu 

przyczyniają się do realizacji jednego lub 

większej liczby celów środowiskowych 

określonych w niniejszym rozporządzeniu, 

bez istotnego uszczerbku dla osiągania 

innych celów środowiskowych 

określonych w art. 3 i 12. Potencjalne 

możliwości wkładu w realizację tych celów 

środowiskowych mogą jednak różnić się 

między sektorami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w przedmiotowych 

technicznych kryteriach kwalifikacji. 

Niemniej jednak – w ramach każdego 

makrosektora gospodarczego – kryteria te 

nie powinny w nieuczciwy sposób stawiać 

określonych rodzajów działalności 

gospodarczej w gorszej sytuacji od innych 

rodzajów działalności gospodarczej, jeśli 

jedne i drugie w takim samym stopniu 

przyczyniają się realizacji celów 

środowiskowych, bez istotnego uszczerbku 

dla osiągania innych celów 

środowiskowych określonych w art. 3 i 12. 

Or. en 

 

Poprawka  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Aby uniknąć zakłócania 

konkurencji przy pozyskiwaniu środków 

finansowych na działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny zapewniać, 

by wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w danym 

sektorze można było zaklasyfikować jako 

zrównoważone środowiskowo i by były 

one traktowane jednakowo, jeśli 

w równym stopniu przyczyniają się do 

realizacji jednego lub większej liczby 

celów środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Potencjalne 

możliwości wkładu w realizację tych celów 

środowiskowych mogą jednak różnić się 

między sektorami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w przedmiotowych 

kryteriach. Niemniej jednak – w ramach 

każdego sektora – kryteria te nie powinny 

w nieuczciwy sposób stawiać określonych 

rodzajów działalności gospodarczej 

w gorszej sytuacji od innych rodzajów 

działalności gospodarczej, jeśli jedne 

i drugie w takim samym stopniu 

przyczyniają się realizacji celów 

środowiskowych. 

(27) Aby zachęcić do zrównoważonej 

środowiskowo innowacyjności oraz 
uniknąć zakłócania konkurencji przy 

pozyskiwaniu środków finansowych na 

działalność gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, techniczne kryteria 

kwalifikacji powinny zapewniać, by 

wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w głównych 

sektorach gospodarczych, w tym między 

innymi w rolnictwie, budownictwie, 

energetyce, sektorze chemikaliów, 

transporcie i produkcji, można było 

zaklasyfikować jako zrównoważone 

środowiskowo i by były one traktowane 

jednakowo, jeśli w równym stopniu 

przyczyniają się do realizacji jednego lub 

większej liczby celów środowiskowych 

określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

Potencjalne możliwości wkładu 

w realizację tych celów środowiskowych 

mogą jednak różnić się między sektorami, 

co powinno zostać odzwierciedlone 

w przedmiotowych kryteriach. Niemniej 

jednak – w ramach każdego sektora – 

kryteria te nie powinny w nieuczciwy 

sposób stawiać określonych rodzajów 

działalności gospodarczej w gorszej 

sytuacji od innych rodzajów działalności 

gospodarczej, jeśli jedne i drugie w takim 

samym stopniu przyczyniają się realizacji 

celów środowiskowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Techniczne kryteria kwalifikacji obejmują wszystkie sektory przyczyniające się do 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Poprawka  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 27 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Aby uniknąć zakłócania 

konkurencji przy pozyskiwaniu środków 

finansowych na działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny zapewniać, 

by wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w danym 

sektorze można było zaklasyfikować jako 

zrównoważone środowiskowo i by były 

one traktowane jednakowo, jeśli 

w równym stopniu przyczyniają się do 

realizacji jednego lub większej liczby 

celów środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Potencjalne 

możliwości wkładu w realizację tych celów 

środowiskowych mogą jednak różnić się 

między sektorami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w przedmiotowych 

kryteriach. Niemniej jednak – w ramach 

każdego sektora – kryteria te nie powinny 

w nieuczciwy sposób stawiać określonych 

rodzajów działalności gospodarczej 

w gorszej sytuacji od innych rodzajów 

działalności gospodarczej, jeśli jedne 

i drugie w takim samym stopniu 

przyczyniają się realizacji celów 

środowiskowych. 

(27) Aby zachęcić do zrównoważonej 

środowiskowo innowacyjności oraz 
uniknąć zakłócania konkurencji przy 

pozyskiwaniu środków finansowych na 

działalność gospodarczą zrównoważoną 

środowiskowo, techniczne kryteria 

kwalifikacji powinny zapewniać, by 

wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w danym 

sektorze, w tym między innymi 

w produkcji, rolnictwie, budownictwie, 

energetyce i transporcie, można było 

zaklasyfikować jako zrównoważone 

środowiskowo i by były one traktowane 

jednakowo, jeśli w równym stopniu 

przyczyniają się do realizacji jednego lub 

większej liczby celów środowiskowych 

określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

Potencjalne możliwości wkładu 

w realizację tych celów środowiskowych 

mogą jednak różnić się między sektorami, 

co powinno zostać odzwierciedlone 

w przedmiotowych kryteriach. Niemniej 

jednak – w ramach każdego sektora – 

kryteria te nie powinny w nieuczciwy 

sposób stawiać określonych rodzajów 

działalności gospodarczej w gorszej 

sytuacji od innych rodzajów działalności 

gospodarczej, jeśli jedne i drugie w takim 

samym stopniu przyczyniają się realizacji 

celów środowiskowych. 

Or. en 

 

Poprawka  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(27) Aby uniknąć zakłócania 

konkurencji przy pozyskiwaniu środków 

finansowych na działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny zapewniać, 

by wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w danym 

sektorze można było zaklasyfikować jako 

zrównoważone środowiskowo i by były 

one traktowane jednakowo, jeśli 

w równym stopniu przyczyniają się do 

realizacji jednego lub większej liczby 

celów środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Potencjalne 

możliwości wkładu w realizację tych celów 

środowiskowych mogą jednak różnić się 

między sektorami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w przedmiotowych 

kryteriach. Niemniej jednak – w ramach 

każdego sektora – kryteria te nie powinny 

w nieuczciwy sposób stawiać określonych 

rodzajów działalności gospodarczej 

w gorszej sytuacji od innych rodzajów 

działalności gospodarczej, jeśli jedne 

i drugie w takim samym stopniu 

przyczyniają się realizacji celów 

środowiskowych. 

(27) Aby uniknąć zakłócania 

konkurencji przy pozyskiwaniu środków 

finansowych na działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny zapewniać, 

by rodzaje działalności gospodarczej 

prowadzonej w głównych sektorach 

gospodarczych, w tym między innymi 

w rolnictwie, budownictwie, energetyce, 

transporcie i produkcji, można było 

zaklasyfikować jako zrównoważone 

środowiskowo i by były one traktowane 

jednakowo, jeśli w równym stopniu 

przyczyniają się do realizacji jednego lub 

większej liczby celów środowiskowych 

określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

Potencjalne możliwości wkładu 

w realizację tych celów środowiskowych 

mogą jednak różnić się między sektorami, 

co powinno zostać odzwierciedlone 

w kryteriach dla określonej branży. 

Niemniej jednak – w ramach każdego 

sektora – kryteria te nie powinny 

w nieuczciwy sposób stawiać określonych 

rodzajów działalności gospodarczej 

w gorszej sytuacji od innych rodzajów 

działalności gospodarczej, jeśli jedne 

i drugie w takim samym stopniu 

przyczyniają się realizacji celów 

środowiskowych. 

Or. en 

 

Poprawka  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Aby uniknąć zakłócania 

konkurencji przy pozyskiwaniu środków 

finansowych na działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny zapewniać, 

(27) Aby uniknąć zakłócania 

konkurencji przy pozyskiwaniu środków 

finansowych na działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny zapewniać, 
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by wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w danym 

sektorze można było zaklasyfikować jako 

zrównoważone środowiskowo i by były 

one traktowane jednakowo, jeśli 

w równym stopniu przyczyniają się do 

realizacji jednego lub większej liczby 

celów środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Potencjalne 

możliwości wkładu w realizację tych celów 

środowiskowych mogą jednak różnić się 

między sektorami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w przedmiotowych 

kryteriach. Niemniej jednak – w ramach 

każdego sektora – kryteria te nie powinny 

w nieuczciwy sposób stawiać określonych 

rodzajów działalności gospodarczej 

w gorszej sytuacji od innych rodzajów 

działalności gospodarczej, jeśli jedne 

i drugie w takim samym stopniu 

przyczyniają się realizacji celów 

środowiskowych. 

by wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w danym 

sektorze można było zaklasyfikować jako 

zrównoważone środowiskowo i by były 

one traktowane jednakowo, jeśli 

w równym stopniu przyczyniają się do 

realizacji jednego lub większej liczby 

celów środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Potencjalne 

możliwości wkładu w realizację tych celów 

środowiskowych mogą jednak różnić się 

między sektorami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w przedmiotowych 

kryteriach. Dlatego kryteria kwalifikacji 

nie powinny skutkować utworzeniem 

czarnej listy lub brązowej listy. Niemniej 

jednak – w ramach każdego sektora – 

kryteria te nie powinny w nieuczciwy 

sposób stawiać określonych rodzajów 

działalności gospodarczej w gorszej 

sytuacji od innych rodzajów działalności 

gospodarczej, jeśli jedne i drugie w takim 

samym stopniu przyczyniają się realizacji 

celów środowiskowych. 

Or. en 

 

Poprawka  220 

Bas Eickhout 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Aby uniknąć zakłócania 

konkurencji przy pozyskiwaniu środków 

finansowych na działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny zapewniać, 

by wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w danym 

sektorze można było zaklasyfikować jako 

zrównoważone środowiskowo i by były 

one traktowane jednakowo, jeśli 

w równym stopniu przyczyniają się do 

(27) Aby uniknąć zakłócania 

konkurencji przy pozyskiwaniu środków 

finansowych na działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny zapewniać, 

by wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w danym 

sektorze można było zaklasyfikować jako 

zrównoważone środowiskowo i by były 

one traktowane jednakowo, jeśli biorąc 

pod uwagę sposób, w jaki są prowadzone, 
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realizacji jednego lub większej liczby 

celów środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Potencjalne 

możliwości wkładu w realizację tych celów 

środowiskowych mogą jednak różnić się 

między sektorami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w przedmiotowych 

kryteriach. Niemniej jednak – w ramach 

każdego sektora – kryteria te nie powinny 

w nieuczciwy sposób stawiać określonych 

rodzajów działalności gospodarczej 

w gorszej sytuacji od innych rodzajów 

działalności gospodarczej, jeśli jedne 

i drugie w takim samym stopniu 

przyczyniają się realizacji celów 

środowiskowych. 

w równym stopniu przyczyniają się do 

realizacji jednego lub większej liczby 

celów środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Potencjalne 

możliwości wkładu w realizację tych celów 

środowiskowych mogą jednak różnić się 

między sektorami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w przedmiotowych 

kryteriach. Niemniej jednak – w ramach 

każdego sektora – kryteria te nie powinny 

w nieuczciwy sposób stawiać określonych 

rodzajów działalności gospodarczej 

w gorszej sytuacji od innych rodzajów 

działalności gospodarczej, jeśli jedne 

i drugie w takim samym stopniu 

przyczyniają się realizacji celów 

środowiskowych. 

Or. en 

 

Poprawka  221 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Aby uniknąć zakłócania 

konkurencji przy pozyskiwaniu środków 

finansowych na działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny zapewniać, 

by wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w danym 

sektorze można było zaklasyfikować jako 

zrównoważone środowiskowo i by były 

one traktowane jednakowo, jeśli 

w równym stopniu przyczyniają się do 

realizacji jednego lub większej liczby 

celów środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Potencjalne 

możliwości wkładu w realizację tych celów 

środowiskowych mogą jednak różnić się 

między sektorami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w przedmiotowych 

(27) Aby uniknąć zakłócania 

konkurencji przy pozyskiwaniu środków 

finansowych na działalność gospodarczą 

zrównoważoną środowiskowo, techniczne 

kryteria kwalifikacji powinny zapewniać, 

by wszystkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w danym 

sektorze można było zaklasyfikować jako 

zrównoważone środowiskowo i by były 

one traktowane jednakowo, jeśli 

w równym stopniu przyczyniają się do 

realizacji jednego lub większej liczby 

celów środowiskowych określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Potencjalne 

możliwości wkładu w realizację tych celów 

środowiskowych mogą jednak różnić się 

między sektorami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w przedmiotowych 
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kryteriach. Niemniej jednak – w ramach 

każdego sektora – kryteria te nie powinny 

w nieuczciwy sposób stawiać określonych 

rodzajów działalności gospodarczej 

w gorszej sytuacji od innych rodzajów 

działalności gospodarczej, jeśli jedne 

i drugie w takim samym stopniu 

przyczyniają się realizacji celów 

środowiskowych. 

kryteriach. Niemniej jednak – w ramach 

każdego sektora – kryteria te powinny być 

stosowane do wszystkich uczestników 

rynku jednakowo, stawiać określone 

rodzaje działalności gospodarczej 

w gorszej sytuacji od innych rodzajów 

działalności gospodarczej, jeśli jedne 

i drugie w takim samym stopniu 

przyczyniają się realizacji celów 

środowiskowych. 

Or. en 

 

Poprawka  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (27a) Działalność zrównoważona 

środowiskowo jest rezultatem technologii i 

produktów opracowywanych w całym 

łańcuchu wartości. Z tego powodu 

techniczne kryteria kwalifikacji powinny 

uwzględniać rolę całego łańcucha 

wartości, od przetwarzania surowców po 

produkt końcowy i jego fazę odpadową, w 

ostatecznym osiągnięciu działalności 

zrównoważonej środowiskowo. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Działalność zrównoważona środowiskowo zależy od współpracy między różnymi sektorami i 

podmiotami gospodarczymi w całym przemysłowym łańcuchu wartości. Aspekt ten powinien 

znaleźć odzwierciedlenie w technicznych kryteriach kwalifikacji dotyczących działalności 

zrównoważonej środowiskowo. 

 

Poprawka  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (27a) Aby uniknąć zakłóceń w dobrze 

funkcjonujących łańcuchach wartości, w 

technicznych kryteriach kwalifikacji 

należy uwzględnić fakt, że prowadzenie 

działalności zrównoważonej 

środowiskowo jest możliwe dzięki 

technologiom i produktom 

opracowywanym przez wiele podmiotów 

gospodarczych. 

Or. en 

 

Poprawka  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Podczas ustanawiania technicznych 

kryteriów kwalifikacji Komisja powinna 

ocenić, czy przyjęcie tych kryteriów 

działalności gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo spowoduje powstanie 

aktywów osieroconych lub oferowanie 

niespójnych zachęt oraz czy wpłynie to 

negatywnie na płynność rynków 

finansowych. 

(28) Podczas ustanawiania technicznych 

kryteriów kwalifikacji Komisja powinna 

ocenić potencjalne ryzyko związane z 

transformacją, czy tempo przyjmowania 

tych kryteriów działalności gospodarczej 

zrównoważonej środowiskowo spowoduje 

powstanie aktywów osieroconych lub 

oferowanie niespójnych zachęt oraz czy 

wpłynie to negatywnie na płynność rynków 

finansowych. 

Or. en 

 

Poprawka  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Aby zapewnić, że inwestycje są 

kierowane w stronę działalności 

gospodarczych, które wywierają 

największy pozytywny wpływ na realizację 

celów środowiskowych, Komisja powinna 

priorytetowo potraktować ustanowienie 

technicznych kryteriów kwalifikacji dla 

takich rodzajów działalności gospodarczej, 

które potencjalnie wnoszą największy 

wkład w realizację celów środowiskowych. 

(30) Aby zapewnić, że inwestycje są 

kierowane w stronę działalności 

gospodarczych, które wywierają 

największy pozytywny wpływ na realizację 

celów środowiskowych, Komisja powinna 

priorytetowo potraktować ustanowienie 

technicznych kryteriów kwalifikacji dla 

takich rodzajów działalności gospodarczej, 

które potencjalnie wnoszą największy 

wkład w realizację celów środowiskowych. 

Kryteria kwalifikacji powinny opierać się 

na wynikach projektów, aby ułatwić 

identyfikację i rozwój nowych technologii, 

a także należycie uwzględnić 

skalowalność tych technologii. 

Or. en 

 

Poprawka  226 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Aby zapewnić, że inwestycje są 

kierowane w stronę działalności 

gospodarczych, które wywierają 

największy pozytywny wpływ na realizację 

celów środowiskowych, Komisja powinna 

priorytetowo potraktować ustanowienie 

technicznych kryteriów kwalifikacji dla 

takich rodzajów działalności gospodarczej, 

które potencjalnie wnoszą największy 

wkład w realizację celów środowiskowych. 

(30) Aby zapewnić, że inwestycje są 

kierowane w stronę działalności 

gospodarczych, które wywierają 

największy pozytywny wpływ na realizację 

celów środowiskowych, Komisja powinna 

priorytetowo potraktować ustanowienie 

technicznych kryteriów kwalifikacji dla 

takich rodzajów działalności gospodarczej, 

które potencjalnie wnoszą największy 

wkład w realizację celów środowiskowych 

oraz, jako priorytet, w łagodzenie zmiany 

klimatu. Techniczne kryteria kwalifikacji 

powinny być wystarczająco elastyczne, aby 

stopniowo wprowadzać nowe technologie i 

innowacje. 

Or. en 
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Poprawka  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Należy ustanowić odpowiednie 

techniczne kryteria kwalifikacji dla sektora 

transportowego, w tym dla aktywów 

ruchomych, w których powinno się 

uwzględnić fakt, że sektor transportu, 

w tym przewozy międzynarodowe, 

generuje blisko 26 % łącznych emisji 

gazów cieplarnianych w Unii. Jak 

wykazano w planie działania na rzecz 

finansowania zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego48, udział sektora 

transportowego w dodatkowych rocznych 

potrzebach inwestycyjnych w zakresie 

zrównoważonego rozwoju w Unii wynosi 

30 %; m.in. sektor ten potrzebuje 

inwestycji w formie zwiększenia 

elektryfikacji lub przejścia na czystsze 

rodzaje transportu poprzez wspieranie 

przesunięcia międzygałęziowego 

i zarządzanie ruchem. 

(31) Należy ustanowić odpowiednie 

techniczne kryteria kwalifikacji dla sektora 

transportowego, w tym dla aktywów 

ruchomych, w których powinno się 

uwzględnić całość cyklu życia technologii 

z uwagi na fakt, że sektor transportu, 

w tym przewozy międzynarodowe, 

generuje blisko 26 % łącznych emisji 

gazów cieplarnianych w Unii. Jak 

wykazano w planie działania na rzecz 

finansowania zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego48, udział sektora 

transportowego w dodatkowych rocznych 

potrzebach inwestycyjnych w zakresie 

zrównoważonego rozwoju w Unii wynosi 

30 %; m.in. sektor ten potrzebuje 

inwestycji w formie zwiększenia 

elektryfikacji lub przejścia na czystsze 

rodzaje transportu poprzez wspieranie 

przesunięcia międzygałęziowego 

i zarządzanie ruchem. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Poprawka  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 
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technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji i zharmonizowanych 

wskaźników powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

dowodach naukowych, najlepszych 

praktykach oraz istniejących pracach i 

podmiotach, w szczególności platformie 

Komisji Europejskiej na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym, i doradztwie 
ekspertów mających sprawdzoną wiedzę 

i doświadczenie w przedmiotowych 

obszarach. W tym celu Komisja powinna 

utworzyć Platformę ds. zrównoważonego 

finansowania. Platforma ta powinna 

składać się z ekspertów reprezentujących 

zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. 

Przedstawiciele sektora publicznego 

powinni obejmować ekspertów 

Europejskiej Agencji Środowiska i 

krajowych agencji ochrony środowiska, 

Europejskich Urzędów Nadzoru, 

Europejskiej Grupy Doradczej ds. 

Sprawozdawczości Finansowej 
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Eksperci z sektora prywatnego powinni 

obejmować przedstawicieli wszystkich 

właściwych zainteresowanych stron, w tym 

podmiotów rynku finansowego, 

uniwersytetów, instytucji badawczych, 

stowarzyszeń i organizacji. Platforma 

powinna doradzać Komisji w sprawie 

opracowywania, analizy i przeglądu 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

i zharmonizowanych wskaźników, w tym 

ich potencjalnego wpływu na wycenę tych 

aktywów, które w ramach istniejących 

praktyk rynkowych do czasu przyjęcia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

opartych na zharmonizowanych 

wskaźnikach były uważane za aktywa 

zrównoważone lub za aktywa wywierające 

negatywny wpływ na środowisko. 

Platforma powinna również doradzać 
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Komisji w sprawie tego, czy techniczne 

kryteria kwalifikacji i wskaźniki są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

Platforma powinna doradzać Komisji w 

zakresie opracowywania zrównoważonych 

standardów rachunkowości i 

zintegrowanych standardów 

sprawozdawczości dla przedsiębiorstw i 

uczestników rynku finansowego, w tym 

poprzez zmianę dyrektywy 2013/34/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  229 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i globalne 

doświadczenie w przedmiotowych 

obszarach. W tym celu Komisja powinna 

utworzyć Platformę ds. zrównoważonego 

finansowania. Platforma ta powinna 

składać się z ekspertów reprezentujących 

zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. 

Przedstawiciele sektora publicznego 

powinni obejmować ekspertów 

Europejskiej Agencji Środowiska, 

Europejskich Urzędów Nadzoru 
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Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Eksperci z sektora prywatnego powinni 

odzwierciedlać zasięg sektora i obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. W razie potrzeby platforma 

powinna mieć możliwość zwracania się o 

poradę do podmiotów niebędących 

członkami. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

Or. en 

 

Poprawka  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 
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doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

dowodach naukowych, wpływie 

społeczno-gospodarczym, najlepszych 

praktykach i doradztwie ekspertów 

mających sprawdzoną wiedzę 

i doświadczenie we 

wszystkich przedmiotowych obszarach. 

W tym celu Komisja powinna utworzyć 

Platformę ds. zrównoważonego 

finansowania. Platforma ta powinna 

składać się z szerokiego grona ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny, aby zapewnić 

należyte uwzględnienie specyfiki 

wszystkich przedmiotowych sektorów. 

Przedstawiciele sektora publicznego 

powinni obejmować ekspertów 

Europejskiej Agencji Środowiska, 

Europejskich Urzędów Nadzoru 

i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Eksperci z sektora prywatnego powinni 

obejmować przedstawicieli wszystkich 

właściwych zainteresowanych stron, w tym 

podmiotów rynku finansowego, 

przedstawicieli gospodarki realnej, w tym 

przemysłu wytwórczego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie adekwatności 

technicznych kryteriów kwalifikacji. 

Or. en 

 

Poprawka  231 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego obejmują przedstawicieli 

wszystkich właściwych zainteresowanych 

stron, w tym podmiotów rynku 

finansowego, przedstawicieli gospodarki 

realnej reprezentujących szeroki zakres 

sektorów, uniwersytetów, instytucji 

badawczych, stowarzyszeń i organizacji. 

Platforma powinna doradzać Komisji 

w sprawie opracowywania, analizy 

i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Aby wywierać znaczący wpływ, Platforma ds. zrównoważonego finansowania musi czerpać 

informacje z wielu różnych źródeł. 

 

Poprawka  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji oraz głównych sektorów 

gospodarczych, między innymi rolnictwa, 

budownictwa, energetyki, sektora 

chemikaliów, transportu i produkcji. 

Platforma powinna doradzać Komisji 
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w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

w sprawie opracowywania, analizy 

i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę zakres wiedzy technicznej potrzebnej do opracowania technicznych 

kryteriów kwalifikacji, należy skonsultować się ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami 

gospodarczymi. 

 

Poprawka  233 

Fulvio Martusciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji oraz zharmonizowanych 

wskaźników powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

dowodach naukowych, najlepszych 

praktykach i doradztwie ekspertów 

mających sprawdzoną wiedzę 

i doświadczenie w przedmiotowych 
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ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

obszarach. W tym celu Komisja powinna 

utworzyć Platformę ds. zrównoważonego 

finansowania. Platforma ta powinna 

składać się z ekspertów reprezentujących 

zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. 

Przedstawiciele sektora publicznego 

powinni obejmować ekspertów 

Europejskiej Agencji Środowiska, 

Europejskich Urzędów Nadzoru 

i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Eksperci z sektora prywatnego powinni 

obejmować przedstawicieli wszystkich 

właściwych zainteresowanych stron, w tym 

podmiotów rynku finansowego, 

uniwersytetów, instytucji badawczych, 

stowarzyszeń i organizacji. Platforma 

powinna doradzać Komisji w sprawie 

opracowywania, analizy i przeglądu 

technicznych kryteriów kwalifikacji i 

zharmonizowanych wskaźników, w tym 

ich potencjalnego wpływu na wycenę tych 

aktywów, które w ramach istniejących 

praktyk rynkowych do czasu przyjęcia 

technicznych kryteriów kwalifikacji były 

uważane za aktywa ekologiczne. Platforma 

powinna również doradzać Komisji 

w sprawie tego, czy techniczne kryteria 

kwalifikacji i wskaźniki są odpowiednie 

dla dalszych zastosowań w ramach 

przyszłych inicjatyw politycznych Unii, 

ukierunkowanych na ułatwianie 

zrównoważonych inwestycji. 

Or. en 

 

Poprawka  234 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 
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Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji oraz zharmonizowanych 

wskaźników powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

dowodach naukowych, najlepszych 

praktykach i doradztwie ekspertów 

mających sprawdzoną wiedzę 

i doświadczenie w przedmiotowych 

obszarach. W tym celu Komisja powinna 

utworzyć Platformę ds. zrównoważonego 

finansowania. Platforma ta powinna 

składać się z ekspertów reprezentujących 

zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. 

Przedstawiciele sektora publicznego 

powinni obejmować ekspertów 

Europejskiej Agencji Środowiska, 

Europejskich Urzędów 

Nadzoru, Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego oraz krajowych banków i 

instytucji prorozwojowych. Eksperci 

z sektora prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, przemysłu 

wytwórczego, uniwersytetów, instytucji 

badawczych, stowarzyszeń i organizacji. 

Platforma powinna doradzać Komisji 

w sprawie opracowywania, analizy 

i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, które w oparciu o 

zharmonizowane wskaźniki były uważane 

za aktywa zrównoważone w ramach 

istniejących praktyk rynkowych. Platforma 

powinna również doradzać Komisji 

w sprawie tego, czy techniczne kryteria 

kwalifikacji i wskaźniki są odpowiednie 

dla dalszych zastosowań w ramach 

przyszłych inicjatyw politycznych Unii, 

ukierunkowanych na ułatwianie 

zrównoważonych inwestycji. 

Or. en 
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Poprawka  235 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, ekspertów krajowych 

organów ds. środowiska, Europejskich 

Urzędów Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 
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w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

Or. fr 

 

Poprawka  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji i zharmonizowanych 

wskaźników powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, przemysłu 

wytwórczego, uniwersytetów, instytucji 

badawczych, stowarzyszeń i organizacji. 

Platforma powinna doradzać Komisji 
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kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

w sprawie opracowywania, analizy 

i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

Or. en 

 

Poprawka  237 

Giovanni La Via 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 

(32) Szczególnie istotne jest, aby 

w trakcie przygotowań do opracowania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

Komisja przeprowadziła odpowiednie 

konsultacje, zgodnie z wymogami lepszego 

stanowienia prawa. W proces ustanawiania 

i aktualizacji technicznych kryteriów 

kwalifikacji powinny być zaangażowane 

również właściwe zainteresowane strony; 

proces ten powinien opierać się na 

doradztwie ekspertów mających 

sprawdzoną wiedzę i doświadczenie 

w przedmiotowych obszarach. W tym celu 

Komisja powinna utworzyć Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania. Platforma 

ta powinna składać się z ekspertów 

reprezentujących zarówno sektor 

publiczny, jak i prywatny. Przedstawiciele 

sektora publicznego powinni obejmować 

ekspertów Europejskiej Agencji 

Środowiska, Europejskich Urzędów 
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Nadzoru i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Eksperci z sektora 

prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

Nadzoru, Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego oraz krajowych banków i 

instytucji prorozwojowych. Eksperci 

z sektora prywatnego powinni obejmować 

przedstawicieli wszystkich właściwych 

zainteresowanych stron, w tym podmiotów 

rynku finansowego, uniwersytetów, 

instytucji badawczych, stowarzyszeń 

i organizacji. Platforma powinna doradzać 

Komisji w sprawie opracowywania, 

analizy i przeglądu technicznych kryteriów 

kwalifikacji, w tym ich potencjalnego 

wpływu na wycenę tych aktywów, które 

w ramach istniejących praktyk rynkowych 

do czasu przyjęcia technicznych kryteriów 

kwalifikacji były uważane za aktywa 

ekologiczne. Platforma powinna również 

doradzać Komisji w sprawie tego, czy 

techniczne kryteria kwalifikacji są 

odpowiednie dla dalszych zastosowań 

w ramach przyszłych inicjatyw 

politycznych Unii, ukierunkowanych na 

ułatwianie zrównoważonych inwestycji. 

Or. en 

 

Poprawka  238 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Aby określić wymagania 

przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu, a w szczególności aby 

ustanowić i zaktualizować szczegółowe 

i odpowiednio skalibrowane techniczne 

kryteria kwalifikacji dla różnych rodzajów 

działalności gospodarczej, pozwalające 

ustalić, co stanowi istotny wkład i istotną 

szkodę dla realizacji celów 

środowiskowych, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 

(33) Parlament Europejski i Rada 

powinny otrzymywać wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie, co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci Parlamentu 

Europejskiego i Rady powinni 

systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych. 
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

w odniesieniu do przekazywania 

informacji niezbędnych do spełnienia 

obowiązku ujawniania informacji 

określonego w art. 4 ust. 3 oraz 

technicznych kryteriów kwalifikacji, 

o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 

ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 

ust. 2 i art. 11 ust. 2. Szczególnie ważne 

jest, aby w czasie prac przygotowawczych 

Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 

w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 

konsultacje te prowadzone były zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te powinny otrzymywać 

wszelkie dokumenty w tym samym czasie, 

co eksperci państw członkowskich, 

a eksperci Parlamentu Europejskiego 

i Rady powinni systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych. 

Or. en 

 

Poprawka  239 

Costas Mavrides 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Aby określić wymagania 

przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu, a w szczególności aby 

ustanowić i zaktualizować szczegółowe 

i odpowiednio skalibrowane techniczne 

kryteria kwalifikacji dla różnych rodzajów 

działalności gospodarczej, pozwalające 

(33) Aby określić wymagania 

przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu, a w szczególności aby 

ustanowić i zaktualizować szczegółowe 

i odpowiednio skalibrowane techniczne 

kryteria kwalifikacji dla różnych rodzajów 

działalności gospodarczej, pozwalające 
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ustalić, co stanowi istotny wkład i istotną 

szkodę dla realizacji celów 

środowiskowych, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

w odniesieniu do przekazywania 

informacji niezbędnych do spełnienia 

obowiązku ujawniania informacji 

określonego w art. 4 ust. 3 oraz 

technicznych kryteriów kwalifikacji, 

o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, 

art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 

i art. 11 ust. 2. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 

te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te powinny otrzymywać 

wszelkie dokumenty w tym samym czasie, 

co eksperci państw członkowskich, 

a eksperci Parlamentu Europejskiego 

i Rady powinni systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych. 

ustalić, co stanowi istotny wkład i istotną 

szkodę dla realizacji celów 

środowiskowych, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

w odniesieniu do przekazywania 

informacji niezbędnych do spełnienia 

obowiązku ujawniania informacji 

określonego w art. 4 ust. 3 oraz 

technicznych kryteriów kwalifikacji, 

o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, 

art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 

i art. 11 ust. 2. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne, szerokie konsultacje, 

w tym na poziomie ekspertów i 

użytkowników, aby wpływ na gospodarkę 

był starannie oceniany oraz aby 

konsultacje te prowadzone były zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te powinny otrzymywać 

wszelkie dokumenty w tym samym czasie, 

co eksperci państw członkowskich, 

a eksperci Parlamentu Europejskiego 

i Rady powinni systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych. 

Or. en 

 

Poprawka  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(33) Aby określić wymagania 

przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu, a w szczególności aby 

ustanowić i zaktualizować szczegółowe 

i odpowiednio skalibrowane techniczne 

kryteria kwalifikacji dla różnych rodzajów 

działalności gospodarczej, pozwalające 

ustalić, co stanowi istotny wkład i istotną 

szkodę dla realizacji celów 

środowiskowych, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

w odniesieniu do przekazywania 

informacji niezbędnych do spełnienia 

obowiązku ujawniania informacji 

określonego w art. 4 ust. 3 oraz 

technicznych kryteriów kwalifikacji, 

o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, 

art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 

i art. 11 ust. 2. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 

te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te powinny otrzymywać 

wszelkie dokumenty w tym samym czasie, 

co eksperci państw członkowskich, 

a eksperci Parlamentu Europejskiego 

i Rady powinni systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych. 

(33) Aby określić wymagania 

przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu, a w szczególności aby 

ustanowić i zaktualizować szczegółowe 

i odpowiednio skalibrowane techniczne 

kryteria kwalifikacji dla różnych rodzajów 

działalności gospodarczej, pozwalające 

ustalić, co stanowi istotny wkład i istotną 

szkodę dla realizacji celów 

środowiskowych i społecznych, należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w odniesieniu do 

przekazywania informacji niezbędnych do 

spełnienia obowiązku ujawniania 

informacji określonego w art. 4 ust. 3 oraz 

technicznych kryteriów kwalifikacji, 

o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, 

art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 

ust. 2, art. 11 ust. 2 i art. 11a ust. 2. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te powinny otrzymywać 

wszelkie dokumenty w tym samym czasie, 

co eksperci państw członkowskich, 

a eksperci Parlamentu Europejskiego 

i Rady powinni systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych. 

Or. en 

 

Poprawka  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Aby określić wymagania 

przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu, a w szczególności aby 

ustanowić i zaktualizować szczegółowe 

i odpowiednio skalibrowane techniczne 

kryteria kwalifikacji dla różnych rodzajów 

działalności gospodarczej, pozwalające 

ustalić, co stanowi istotny wkład i istotną 

szkodę dla realizacji celów 

środowiskowych, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

w odniesieniu do przekazywania 

informacji niezbędnych do spełnienia 

obowiązku ujawniania informacji 

określonego w art. 4 ust. 3 oraz 

technicznych kryteriów kwalifikacji, 

o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, 

art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 

i art. 11 ust. 2. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 

te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te powinny otrzymywać 

wszelkie dokumenty w tym samym czasie, 

co eksperci państw członkowskich, 

a eksperci Parlamentu Europejskiego 

i Rady powinni systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych. 

(33) Aby określić wymagania 

przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu, a w szczególności aby 

ustanowić i zaktualizować szczegółowe 

i odpowiednio skalibrowane techniczne 

kryteria kwalifikacji dla różnych rodzajów 

działalności gospodarczej, pozwalające 

ustalić, co stanowi istotny wkład i istotną 

szkodę dla realizacji celów 

środowiskowych, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

w odniesieniu do przekazywania 

informacji niezbędnych do spełnienia 

obowiązku ujawniania informacji 

określonego w art. 4 ust. 3 oraz 

technicznych kryteriów kwalifikacji, 

o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, 

art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 

i art. 11 ust. 2. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje publiczne 

oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w 

Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w 

sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 

13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te powinny otrzymywać 

wszelkie dokumenty w tym samym czasie, 

co eksperci państw członkowskich, 

a eksperci Parlamentu Europejskiego 

i Rady powinni systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych. 

Or. en 
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Poprawka  242 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Aby zapewnić właściwym 

podmiotom dostateczną ilość czasu na 

zapoznanie się z kryteriami działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, określonymi w niniejszym 

rozporządzeniu, oraz przygotowanie się do 

ich stosowania, obowiązki przewidziane 

w niniejszym rozporządzeniu powinny 

zacząć obowiązywać – w odniesieniu do 

poszczególnych celów środowiskowych – 

w terminie sześciu miesięcy po przyjęciu 

właściwych technicznych kryteriów 

kwalifikacji. 

(34) Aby zapewnić właściwym 

podmiotom dostateczną ilość czasu na 

zapoznanie się z kryteriami działalności 

gospodarczej zrównoważonej 

środowiskowo, określonymi w niniejszym 

rozporządzeniu, oraz przygotowanie się do 

ich stosowania, obowiązki przewidziane 

w niniejszym rozporządzeniu powinny 

zacząć obowiązywać – w odniesieniu do 

poszczególnych celów środowiskowych – 

w terminie dwunastu miesięcy po 

przyjęciu właściwych technicznych 

kryteriów kwalifikacji. 

Or. en 

 

Poprawka  243 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Stosowanie niniejszego 

rozporządzenia powinno być regularnie 

poddawane przeglądowi w celu oceny 

postępów w procesie opracowywania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

działalności zrównoważonej 

środowiskowo, stosowania definicji 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo, oraz oceny tego, czy należy 

ustanowić mechanizm weryfikacji 

przestrzegania kryteriów. Taki przegląd 

powinien również zawierać ocenę, czy 

(35) Stosowanie niniejszego 

rozporządzenia powinno być poddawane 

przeglądowi regularnie i co najmniej po 

dwóch latach w celu oceny postępów 

w procesie opracowywania technicznych 

kryteriów kwalifikacji 

i zharmonizowanych wskaźników 
działalności zrównoważonej środowiskowo 

i społecznie, stosowania definicji 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo i społecznie, oraz oceny 

tego, czy należy ustanowić mechanizm 
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zakres niniejszego rozporządzenia należy 

rozszerzyć w celu uwzględnienia celów 

zrównoważonego rozwoju społecznego. 

weryfikacji przestrzegania kryteriów. 

Pierwszy przegląd do dnia 31 grudnia 

2021 r. będzie również zawierać ocenę 

stopnia, w jakim niniejsze rozporządzenie 

może zostać rozszerzone oraz terminu 

takiego rozszerzenia w celu uwzględnienia 

celów dotyczących aspektu społecznego 

celów zrównoważonego rozwoju, które 

mają stać się nową długoterminową 

strategią rozwojową UE. 

Or. en 

 

Poprawka  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Stosowanie niniejszego 

rozporządzenia powinno być regularnie 

poddawane przeglądowi w celu oceny 

postępów w procesie opracowywania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

działalności zrównoważonej 

środowiskowo, stosowania definicji 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo, oraz oceny tego, czy należy 

ustanowić mechanizm weryfikacji 

przestrzegania kryteriów. Taki przegląd 

powinien również zawierać ocenę, czy 

zakres niniejszego rozporządzenia należy 

rozszerzyć w celu uwzględnienia celów 

zrównoważonego rozwoju społecznego. 

(35) Stosowanie niniejszego 

rozporządzenia powinno być regularnie 

poddawane przeglądowi w celu oceny 

postępów w procesie opracowywania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

działalności zrównoważonej środowiskowo 

i społecznie, stosowania definicji 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo i społecznie, oraz oceny 

tego, czy należy ustanowić mechanizm 

weryfikacji przestrzegania kryteriów. 

Or. en 

 

Poprawka  245 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Stosowanie niniejszego 

rozporządzenia powinno być regularnie 

poddawane przeglądowi w celu oceny 

postępów w procesie opracowywania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

działalności zrównoważonej 

środowiskowo, stosowania definicji 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo, oraz oceny tego, czy należy 

ustanowić mechanizm weryfikacji 

przestrzegania kryteriów. Taki przegląd 

powinien również zawierać ocenę, czy 

zakres niniejszego rozporządzenia należy 

rozszerzyć w celu uwzględnienia celów 

zrównoważonego rozwoju społecznego. 

(35) Stosowanie niniejszego 

rozporządzenia powinno być regularnie 

poddawane przeglądowi w celu oceny 

postępów w procesie opracowywania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

działalności zrównoważonej środowiskowo 

i działalności szkodliwej dla środowiska 

oraz stosowania definicji inwestycji 

zrównoważonych środowiskowo. Taki 

przegląd powinien również zawierać 

ocenę, czy zakres niniejszego 

rozporządzenia należy rozszerzyć w celu 

uwzględnienia celów zrównoważonego 

rozwoju społecznego. Do dnia 31 marca 

2020 r. Komisja powinna, w stosownych 

przypadkach, opublikować wnioski 

ustawodawcze dotyczące ustanowienia 

mechanizmu weryfikacji przestrzegania 

kryteriów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy opracować mechanizm weryfikacji przestrzegania kryteriów, nadając tej kwestii 

wysoki priorytet, poza przewidzianym przeglądem rozporządzenia. Ustanowienie solidnego 

mechanizmu weryfikacji przestrzegania kryteriów ma istotne znaczenie dla budowania 

zaufania w odniesieniu do funkcjonowania ram. 

 

Poprawka  246 

Fulvio Martusciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Stosowanie niniejszego 

rozporządzenia powinno być regularnie 

poddawane przeglądowi w celu oceny 

postępów w procesie opracowywania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

działalności zrównoważonej 

środowiskowo, stosowania definicji 

(35) Stosowanie niniejszego 

rozporządzenia powinno być regularnie, co 

najmniej co roku, poddawane przeglądowi 

w celu oceny postępów w procesie 

opracowywania technicznych kryteriów 

kwalifikacji i zharmonizowanych 

wskaźników działalności zrównoważonej 
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inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo, oraz oceny tego, czy należy 

ustanowić mechanizm weryfikacji 

przestrzegania kryteriów. Taki przegląd 

powinien również zawierać ocenę, czy 

zakres niniejszego rozporządzenia należy 

rozszerzyć w celu uwzględnienia celów 

zrównoważonego rozwoju społecznego. 

środowiskowo, stosowania definicji 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo, oraz oceny tego, czy należy 

ustanowić mechanizm weryfikacji 

przestrzegania kryteriów. Taki przegląd 

powinien również zawierać ocenę 

przepisów wymaganych do rozszerzenia 

zakresu rozporządzenia w celu 

uwzględnienia celów zrównoważonego 

rozwoju społecznego. 

Or. en 

 

Poprawka  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Stosowanie niniejszego 

rozporządzenia powinno być regularnie 

poddawane przeglądowi w celu oceny 

postępów w procesie opracowywania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

działalności zrównoważonej 

środowiskowo, stosowania definicji 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo, oraz oceny tego, czy należy 

ustanowić mechanizm weryfikacji 

przestrzegania kryteriów. Taki przegląd 

powinien również zawierać ocenę, czy 

zakres niniejszego rozporządzenia należy 

rozszerzyć w celu uwzględnienia celów 

zrównoważonego rozwoju społecznego. 

(35) Stosowanie niniejszego 

rozporządzenia powinno być regularnie 

poddawane przeglądowi w celu oceny 

postępów w procesie opracowywania 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

działalności zrównoważonej 

środowiskowo, stosowania definicji 

inwestycji zrównoważonych 

środowiskowo, oraz oceny tego, czy należy 

ustanowić mechanizm weryfikacji 

przestrzegania kryteriów. Taki przegląd 

powinien również zawierać ocenę, czy 

zakres niniejszego rozporządzenia należy 

rozszerzyć w celu uwzględnienia celów 

zrównoważonego rozwoju społecznego i 

gospodarczego. 

Or. en 

 

Poprawka  248 

Kateřina Konečná 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria oparte na 

emisyjności służące ustaleniu, czy dana 

działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia zrównoważenia 

środowiskowego poszczególnych 

projektów inwestycyjnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie należy karać za indywidualne zrównoważone projekty zainicjowane przez 

przedsiębiorstwa, których portfel może nie być w całości oparty wyłącznie na w pełni 

zrównoważonych aktywach. Ustalenie kryteriów dotyczących wskaźnika emisji ma zasadnicze 

znaczenie dla skutecznej walki ze zmianą klimatu. 

 

Poprawka  249 

Pavel Poc 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia zrównoważenia 

środowiskowego danego projektu 

inwestycyjnego w oparciu jego wskaźnik 

emisji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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 

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 
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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. 

 

Poprawka  250 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu 

stopnia wpływu na środowisko 

i zrównoważenia działalności 

gospodarczej i tym samym tego, czy dana 

działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji 

dokonywanych w Unii Europejskiej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy wyjaśnić, że niniejsze rozporządzenie dotyczy wyłącznie inwestycji realizowanych w 

Unii Europejskiej. 

 

Poprawka  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza, 

technologia lub usługa jest zrównoważona 

środowiskowo, w celu określenia stopnia 
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określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. 

Or. fr 

 

Poprawka  252 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, czy 

szkodliwa dla środowiska, w celu 

określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. 

Or. en 

 

Poprawka  253 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji realizowanych 

w Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  254 
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Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo lub 

społecznie, w celu określenia stopnia 

zrównoważenia środowiskowego lub 

społecznego inwestycji. 

Or. en 

 

Poprawka  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo lub 

społecznie, w celu określenia stopnia 

zrównoważenia środowiskowego lub 

społecznego inwestycji. 

Or. en 

 

Poprawka  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 

1. Niniejszym rozporządzeniem 

ustanawia się kryteria służące ustaleniu, 
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czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, w celu 

określenia stopnia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. 

czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona, w celu określenia stopnia 

zrównoważenia inwestycji. 

Or. en 

 

Poprawka  257 

Pavel Poc 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo; 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie związane ze 

zrównoważeniem wymogi nakładane na 

podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych oznaczonych jako 

zrównoważone środowiskowo w celu 

zapobiegania pseudoekologicznemu 

marketingowi; 

Or. en 

 

Poprawka  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo; 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi w zakresie 

zrównoważonego rozwoju nakładane na 

podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 
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obrotu jako zrównoważone środowiskowo 

i społecznie; 

Or. en 

 

Poprawka  259 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo; 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na uczestników rynku finansowego 

w odniesieniu do produktów finansowych 

lub obligacji korporacyjnych, które są 

wprowadzane do obrotu jako 

zrównoważone środowiskowo; 

Or. en 

 

Poprawka  260 

Kateřina Konečná 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo; 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie związane ze 

zrównoważeniem wymogi nakładane na 

podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych reklamowanych jako 

zrównoważone środowiskowo; 

Or. en 
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Poprawka  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo; 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  262 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo; 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  263 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo; 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu dla klientów w UE jako 

zrównoważone środowiskowo; 

Or. en 

 

Poprawka  264 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo; 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo 

i społecznie; 

Or. en 

 

Poprawka  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

a) przyjętych przez państwa 

członkowskie lub Unię środków 

określających wszelkie wymogi nakładane 

na odpowiednie podmioty rynkowe 

w odniesieniu do produktów finansowych 

lub obligacji korporacyjnych, które są 
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korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako zrównoważone środowiskowo; 

wprowadzane do obrotu jako 

zrównoważone środowiskowo; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka wyjaśnia, że rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do środków 

przyjętych przez państwa członkowskie lub Unię określających ewentualne wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do produktów finansowych lub obligacji korporacyjnych, 

które są wprowadzane do obrotu jako zrównoważone środowiskowo, a także do uczestników 

rynku finansowego oferujących produkty finansowe jako inwestycje zrównoważone 

środowiskowo lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

 

Poprawka  266 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) publicznej pomocy finansowej 

zapewnianej przez państwa członkowskie 

lub Unię na rzecz inwestycji; 

Or. en 

 

Poprawka  267 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe, jeżeli 

stosowanie systematyki określonej w 

niniejszym rozporządzeniu i wymogów w 

dotyczących ujawniania informacji, o 

których mowa w art. 4 ust. 2 w celu 

określenia, czy produkt finansowy jest 

zrównoważony środowiskowo lub 

szkodliwy dla środowiska, jest opcjonalne 
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dla uczestnika rynku finansowego 

nabywającego produkt finansowy i nie 

ustanawia dodatkowych wymogów poza 

tymi określonymi w dyrektywie 

2007/36/WE. 

Or. en 

 

Poprawka  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe. 

Or. en 

 

Poprawka  269 

Pavel Poc 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe oznaczone 

jako zrównoważone środowiskowo w celu 

zapobiegania pseudoekologicznemu 

marketingowi. 

Or. en 

 

Poprawka  270 

Kateřina Konečná 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe 

reklamowane jako zrównoważone 

środowiskowo. 

Or. en 

 

Poprawka  271 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe lub 

obligacje korporacyjne jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo lub jako 

inwestycje o podobnych cechach. 

Or. en 

 

Poprawka  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo i 

społecznie lub jako inwestycje o 

podobnych cechach. 

Or. en 



 

PE632.153v01-00 120/186 AM\1172566PL.docx 

PL 

 

Poprawka  273 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo i 

społecznie lub jako inwestycje o 

podobnych cechach. 

Or. en 

 

Poprawka  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

b) uczestników rynku finansowego, 

którzy oferują produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka wyjaśnia, że rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do środków 

przyjętych przez państwa członkowskie lub Unię określających wszelkie wymogi nakładane na 

podmioty rynkowe w odniesieniu do produktów finansowych lub obligacji korporacyjnych, 

które są wprowadzane do obrotu jako zrównoważone środowiskowo, a także do uczestników 

rynku finansowego oferujących produkty finansowe jako inwestycje zrównoważone 

środowiskowo lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

 

Poprawka  275 

Kay Swinburne 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących klientom w UE produkty 

finansowe jako inwestycje zrównoważone 

środowiskowo lub jako inwestycje o 

podobnych cechach. 

Or. en 

 

Poprawka  276 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach. 

b) uczestników rynku finansowego 

oferujących produkty finansowe 

wprowadzane do obrotu jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo lub jako 

inwestycje o podobnych cechach. 

Or. en 

 

Poprawka  277 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) kryteria, o których mowa w art. 1 

ust. 1, mogą być wykorzystywane do celu 

określonego w tym ustępie przez 

dostawców usług finansowych, których 

nie dotyczy art. 1 ust. 2 na zasadzie 

dobrowolności, oraz w odniesieniu do 
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innych produktów finansowych niż te 

określone w art. 2 ust. 1 lit. c). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ramy te będą podstawą do określenia, co obejmuje zrównoważenie. Jeśli zdefiniowanie 

zrównoważenia może być przydatne dla innych zainteresowanych stron, niepozostawienie tej 

opcji otwartej dla nich byłoby utraconą szansą. 

 

Poprawka  278 

Herbert Dorfmann 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) instytucji kredytowych 

zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, które 

zapewniają procesy zarządzania ryzykiem 

inwestycyjnym lub kredytowym, z 

wyjątkiem małych instytucji o niezłożonej 

strukturze zdefiniowanych w [Urząd 

Publikacji: proszę wstawić odniesienie do 

odpowiedniego artykułu] rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013; 

Or. en 

 

Poprawka  279 

Costas Mavrides 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) instytucji kredytowych 

zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, które 

zapewniają procesy zarządzania ryzykiem 

inwestycyjnym lub kredytowym, z 
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wyjątkiem małych instytucji o niezłożonej 

strukturze zdefiniowanych w [Urząd 

Publikacji: proszę wstawić odniesienie do 

odpowiedniego artykułu rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013]; 

Or. en 

 

Poprawka  280 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) instytucji kredytowych 

zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, które 

zapewniają procesy zarządzania ryzykiem 

inwestycyjnym lub kredytowym, z 

wyjątkiem instytucji o niezłożonej 

strukturze zdefiniowanych w [Urząd 

Publikacji: proszę wstawić odniesienie do 

odpowiedniego artykułu] rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013]; 

Or. en 

 

Poprawka  281 

Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) instytucji kredytowych 

zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, które 

zapewniają procesy zarządzania ryzykiem 

inwestycyjnym lub kredytowym, z 
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wyjątkiem małych instytucji o niezłożonej 

strukturze zdefiniowanych w [Urząd 

Publikacji: proszę wstawić odniesienie do 

odpowiedniego artykułu rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013]; 

Or. en 

 

Poprawka  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) uczestników rynku finansowego, 

którzy używają taksonomii, aby określić, 

czy dany produkt finansowy lub usługa 

finansowa bądź inwestycje są 

niezrównoważone. Wykorzystywanie 

systematyki w celu określenia, czy dany 

produkt finansowy lub usługa finansowa 

lub inwestycje są niezrównoważone, jest 

opcjonalne. Wymogi dotyczące 

ujawniania informacji, określone w art. 4 

ust. 2 niniejszego rozporządzenia, są 

również opcjonalne. 

Or. en 

 

Poprawka  283 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Kryteria, o których mowa w art. 1 

ust. 1, mogą być wykorzystywane do celu 

określonego w tym ustępie przez 

dostawców usług finansowych, których 

nie dotyczy art. 1 ust. 2, na zasadzie 
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dobrowolności, oraz w odniesieniu do 

innych produktów finansowych niż te 

określone w art. 2 ust. 1. 

Or. en 

 

Poprawka  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Kryteria te będą miały 

zastosowanie do decyzji inwestycyjnych 

wchodzących w zakres niniejszego 

rozporządzenia, które zostaną podjęte po 

wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Duże porozumienia handlowe 

między Unią Europejską a jakimkolwiek 

innym ważnym państwem lub 

konglomeratem oraz wynikające z nich 

inwestycje. 

Or. en 

 

Poprawka  286 

Markus Ferber 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 1a 

 Wyłączenia 

 Niniejsze rozporządzenie nie ma 

zastosowania do: 

 – instrumentów finansowych lub 

produktów finansowych, które nie są 

wprowadzane do obrotu jako 

zrównoważone środowiskowo; 

 – udzielania kredytów; 

 – inwestycji realizowanych poza Unią 

Europejską; 

 – uczestników rynku finansowego, którzy 

nie oferują produktów finansowych 

wprowadzanych do obrotu jako produkty 

zrównoważone lub mające podobne 

cechy; 

 – instytucji kredytowych; 

 – decyzji inwestycyjnych podjętych przed 

datą rozpoczęcia stosowania niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Instytucje kredytowe i udzielanie kredytów są już uregulowane w CRD/CRR. Należy również 

wyjaśnić, że tylko ci uczestnicy rynku finansowego i te produkty finansowe, których dotyczą 

kwestie zrównoważonego finansowania, wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  287 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 aa) „inwestycja szkodliwa dla 

środowiska” oznacza inwestycję, 

w ramach której finansuje się 

przynajmniej jedną działalność 

gospodarczą, która na podstawie 

niniejszego rozporządzenia kwalifikuje się 

jako szkodliwa dla środowiska; 

Or. en 

 

Poprawka  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) „inwestycja zrównoważona 

społecznie” oznacza inwestycję, w ramach 

której finansuje się przynajmniej jedną 

działalność gospodarczą, która na 

podstawie niniejszego rozporządzenia 

kwalifikuje się jako zrównoważona 

społecznie; 

Or. en 

 

Poprawka  289 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) „inwestycja zrównoważona 

społecznie” oznacza inwestycję 

w działalność gospodarczą, która 

przyczynia się znacząco do osiągnięcia 

celu społecznego, w szczególności 

inwestycję przyczyniającą się do 

przeciwdziałania nierównościom, 

inwestycję wspierającą spójność 
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społeczną, integrację społeczną i stosunki 

pracy, oraz inwestycję w kapitał ludzki lub 

w społeczności znajdujące się 

w niekorzystnej sytuacji pod względem 

gospodarczym bądź społecznym; 

Or. en 

 

Poprawka  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. „zrównoważona inwestycja” 

oznacza inwestycję, w ramach której 

finansuje się przynajmniej jedną 

działalność gospodarczą, która pozwala 

osiągnąć cele z zakresu ochrony 

środowiska, polityki społecznej i ładu 

korporacyjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) „inwestycja zrównoważona 

społecznie” oznacza inwestycję, w ramach 

której finansuje się przynajmniej jedną 

działalność gospodarczą, która na 

podstawie niniejszego rozporządzenia 

kwalifikuje się jako zrównoważona 

społecznie; 

Or. en 
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Poprawka  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) „duże porozumienie handlowe” 

oznacza porozumienie handlowe między 

Unią Europejską a podmiotami takimi jak 

USA, Kanada, Japonia, kraje Mercosuru 

itp.; 

Or. en 

 

Poprawka  293 

Bas Eickhout 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „uczestnicy rynku finansowego” 

oznaczają uczestników rynku finansowego 

w rozumieniu art. 2 lit. a) [wniosek 

Komisji dotyczący rozporządzenia 

w sprawie ujawniania informacji 

dotyczących zrównoważonych inwestycji 

i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 

oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 

2016/2341]; 

b) „uczestnicy rynku finansowego” 

oznaczają dowolny spośród następujących 

podmiotów: 

(i) zakład ubezpieczeń, który udostępnia 

ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny; 

ZAFI; przedsiębiorstwo inwestycyjne, 

które świadczy usługi w zakresie 

zarządzania portfelem; IORP lub 

dostawcę produktu emerytalnego; 

(ii) zarządzającego kwalifikowalnym 

funduszem venture capital 

zarejestrowanego zgodnie z art. 14 
rozporządzenia (UE) nr 345/2013; 

(iii) zarządzającego kwalifikowalnym 

funduszem na rzecz przedsiębiorczości 

społecznej zarejestrowanego zgodnie 

z art. 15 rozporządzenia (UE) 

nr 346/2013; 

(iv) spółkę zarządzającą UCITS; 

(v) emitentów emisji określonych w 
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dyrektywie 2003/71/WE w sprawie 

prospektu emisyjnego i rozporządzeniu w 

sprawie prospektu (UE) 2017/1129, którzy 

nie są objęci ppkt (i) do (iv). 

Or. en 

 

Poprawka  294 

Bas Eickhout 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 - ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) „zakład ubezpieczeń” oznacza 

zakład ubezpieczeń, który uzyskał 

zezwolenie zgodnie z art. 18 dyrektywy 

2009/138/WE lub zdefiniowany w art. 13 

ust. 1 dyrektywy 2009/138/UE, jeżeli 

zapewnia ubezpieczenie przedsiębiorstwu; 

Or. en 

 

Poprawka  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) „zakład ubezpieczeń” oznacza 

zakład ubezpieczeń zdefiniowany w art. 13 

ust. 1 dyrektywy 2009/138/UE, który 

zapewnia ubezpieczenie przedsiębiorstwu; 

Or. en 

 

Poprawka  296 

Bas Eickhout 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) „ubezpieczeniowy produkt 

inwestycyjny” oznacza jeden z poniższych 

produktów: 

 (i) ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny 

w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1286/2014; 

 (ii) produkt ubezpieczeniowy 

udostępniony inwestorowi 

profesjonalnemu, zapewniający wartość 

w dniu zapadalności lub wartość wykupu, 

w przypadku gdy ta wartość w dniu 

zapadalności lub wartość wykupu jest 

całkowicie lub częściowo narażona, 

bezpośrednio lub pośrednio, na wahania 

rynków; 

Or. en 

 

Poprawka  297 

Bas Eickhout 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b c (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bc) „ZAFI” oznacza ZAFI 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 

2011/61/UE; 

Or. en 

 

Poprawka  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) „produkty finansowe” oznaczają 

produkty finansowe w rozumieniu art. 2 

lit. j) [wniosek Komisji dotyczący 

rozporządzenia w sprawie ujawniania 

informacji dotyczących zrównoważonych 

inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego 

rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy 

(UE) 2016/2341]; 

c) „produkty finansowe” oznaczają 

produkty finansowe w rozumieniu art. 2 

lit. j) [wniosek Komisji dotyczący 

rozporządzenia w sprawie ujawniania 

informacji dotyczących zrównoważonych 

inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego 

rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy 

(UE) 2016/2341], jak również emisje, o 

których mowa w dyrektywie 2010/73/UE 

(dyrektywa w sprawie prospektu 

emisyjnego); 

Or. en 

 

Poprawka  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) „emitenci” oznaczają 

przedsiębiorstwo notowane na giełdzie, o 

którym mowa w dyrektywie 2010/73/UE 

(dyrektywa w sprawie prospektu 

emisyjnego); 

Or. en 

 

Poprawka  300 

Stefan Gehrold 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) „łagodzenie zmiany klimatu” 

oznacza proces polegający na utrzymaniu 

wzrostu średniej temperatury na świecie 

o znacznie mniej niż 2 °C powyżej 

d) „zmniejszanie wpływu człowieka 

na zmianę klimatu” zakłada dokładne 

rozróżnienie, które zmiany klimatu są 

powodowane wyłącznie przez wpływ 
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poziomów sprzed epoki przemysłowej 

i ograniczeniu wzrostu temperatury do 1,5 

°C powyżej poziomów sprzed epoki 

przemysłowej; 

człowieka, a które są częścią i tak 

zmieniającego się ciągle klimatu. Wpływ 

człowieka na zmianę klimatu nie powinien 

przewyższać 2 °C. 

Or. de 

Poprawka  301 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) „łagodzenie zmiany klimatu” 

oznacza proces polegający na utrzymaniu 

wzrostu średniej temperatury na świecie 

o znacznie mniej niż 2 °C powyżej 

poziomów sprzed epoki przemysłowej 

i ograniczeniu wzrostu temperatury 

do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki 

przemysłowej; 

d) „łagodzenie zmiany klimatu” 

oznacza proces polegający na utrzymaniu 

wzrostu średniej temperatury na świecie 

o znacznie mniej niż 2 °C powyżej 

poziomów sprzed epoki przemysłowej 

i ograniczeniu wzrostu temperatury 

do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki 

przemysłowej, w tym przeprowadzenie 

transformacji, aby osiągnąć te cele; 

Or. en 

 

Poprawka  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) „gospodarka o obiegu zamkniętym” 

oznacza możliwie jak najdłuższe 

utrzymywanie wartości produktów, 

materiałów i zasobów w gospodarce oraz 

minimalizowanie powstawania odpadów, 

również poprzez stosowanie hierarchii 

postępowania z odpadami określonej 

w art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE50; 

g) „gospodarka o obiegu zamkniętym” 

oznacza możliwie jak najdłuższe 

utrzymywanie wartości produktów, 

materiałów i innych zasobów 

w gospodarce, i ograniczanie w ten sposób 

wpływu na środowisko oraz 

minimalizowanie powstawania odpadów, 

również poprzez stosowanie hierarchii 

postępowania z odpadami określonej 

w art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE oraz 
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minimalizowanie wykorzystania zasobów 

w oparciu o kluczowe wskaźniki 

gospodarki o obiegu zamkniętym 

określone w ramach monitorowania 

postępu w dążeniu do gospodarki o obiegu 

zamkniętym, obejmujące różne etapy 

produkcji, zużycie, gospodarowanie 

odpadami i surowce wtórne; 

_________________  

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 

312 z 22.11.2008, s. 3). 

 

Or. en 

 

Poprawka  303 

Fulvio Martusciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) „gospodarka o obiegu zamkniętym” 

oznacza możliwie jak najdłuższe 

utrzymywanie wartości produktów, 

materiałów i zasobów w gospodarce oraz 

minimalizowanie powstawania odpadów, 

również poprzez stosowanie hierarchii 

postępowania z odpadami określonej 

w art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE50; 

g) „gospodarka o obiegu zamkniętym” 

oznacza możliwie jak najdłuższe 

utrzymywanie wartości produktów, 

materiałów i zasobów w gospodarce oraz 

minimalizowanie powstawania odpadów, 

również poprzez stosowanie hierarchii 

postępowania z odpadami określonej 

w art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE50, a 

także minimalizowanie wykorzystania 

zasobów w oparciu o kluczowe wskaźniki 

gospodarki o obiegu zamkniętym 

określone w ramach monitorowania 

postępu w dążeniu do gospodarki o obiegu 

zamkniętym, obejmujące różne etapy 

produkcji, zużycie, gospodarowanie 

odpadami i surowce wtórne; 

_________________ _________________ 
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50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 

312 z 22.11.2008, s. 3). 

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 

312 z 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 

 

Poprawka  304 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) „gospodarka o obiegu zamkniętym” 

oznacza możliwie jak najdłuższe 

utrzymywanie wartości produktów, 

materiałów i zasobów w gospodarce oraz 

minimalizowanie powstawania odpadów, 

również poprzez stosowanie hierarchii 

postępowania z odpadami określonej 

w art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE50; 

g) „gospodarka o obiegu zamkniętym” 

oznacza możliwie jak najdłuższe 

utrzymywanie wartości produktów, 

materiałów i zasobów w gospodarce oraz 

minimalizowanie powstawania odpadów, 

również poprzez stosowanie hierarchii 

postępowania z odpadami określonej 

w art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE, a także 

minimalizowanie wykorzystania zasobów 

w oparciu o kluczowe wskaźniki 

gospodarki o obiegu zamkniętym 

określone w ramach monitorowania 

postępu w dążeniu do gospodarki o obiegu 

zamkniętym, obejmujące różne etapy 

produkcji, zużycie, gospodarowanie 

odpadami i surowce wtórne; 

_________________  

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 

312 z 22.11.2008, s. 3). 

 

Or. en 

 

Poprawka  305 
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Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) „gospodarka o obiegu zamkniętym” 

oznacza możliwie jak najdłuższe 

utrzymywanie wartości produktów, 

materiałów i zasobów w gospodarce oraz 

minimalizowanie powstawania odpadów, 

również poprzez stosowanie hierarchii 

postępowania z odpadami określonej 

w art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE50; 

g) „gospodarka o obiegu zamkniętym” 

oznacza możliwie jak najdłuższe 

utrzymywanie wartości i wykorzystywanie 

produktów, materiałów i zasobów 

w gospodarce oraz minimalizowanie 

powstawania odpadów, również poprzez 

stosowanie hierarchii postępowania 

z odpadami określonej w art. 4 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE50; 

_________________ _________________ 

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 

312 z 22.11.2008, s. 3). 

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 

312 z 22.11.2008, s. 3). 

Or. en 

 

Poprawka  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h – podpunkt i 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) bezpośrednie lub pośrednie 

wprowadzenie – w wyniku działalności 

człowieka – substancji, wibracji, ciepła, 

hałasu lub innej substancji 

zanieczyszczającej do powietrza, wody lub 

ziemi, co może zagrażać zdrowiu ludzi lub 

jakości środowiska, spowodować szkody 

materialne, obniżenie walorów 

środowiskowych lub kolizję z innymi 

(i) bezpośrednie lub pośrednie 

wprowadzenie – w wyniku działalności 

człowieka – substancji, wibracji, ciepła, 

hałasu, światła lub innej substancji 

zanieczyszczającej do powietrza, wody lub 

ziemi, co może zagrażać zdrowiu ludzi lub 

jakości środowiska, spowodować szkody 

materialne, obniżenie walorów 

środowiskowych lub kolizję z innymi 
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uzasadnionymi sposobami korzystania ze 

środowiska; 

uzasadnionymi sposobami korzystania ze 

środowiska; 

Or. en 

 

Poprawka  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h – podpunkt ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iia) w kontekście środowiska wodnego: 

zanieczyszczenie zgodnie z definicją 

zawartą w art. 2 pkt 33 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/60/WE; 

Or. en 

 

Poprawka  308 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) „efektywność energetyczna” 

oznacza bardziej efektywne wykorzystanie 

energii na wszystkich etapach łańcucha 

energetycznego, od produkcji po zużycie 

energii końcowej; 

j) „efektywność energetyczna” 

oznacza efektywność energetyczną 

zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 

4 dyrektywy 2012/27/UE; 

Or. en 

 

Poprawka  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) „efektywność energetyczna” 

oznacza bardziej efektywne wykorzystanie 

energii na wszystkich etapach łańcucha 

energetycznego, od produkcji po zużycie 
energii końcowej; 

j) „efektywność energetyczna” 

oznacza stosunek uzyskanych wyników, 

usług, towarów lub energii do wkładu 

energii; 

Or. en 

 

Poprawka  310 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera n 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) „zrównoważona gospodarka 

leśna” oznacza wykorzystywanie lasów i 

gruntów leśnych w taki sposób i z taką 

intensywnością, by utrzymać ich 

różnorodność biologiczną, wydajność, 

potencjał regeneracyjny, żywotność oraz 

potencjał w zakresie spełniania obecnie, 

jak i w przyszłości, odpowiednich funkcji 

ekologicznych, gospodarczych i 

społecznych, na szczeblu lokalnym, 

krajowym i globalnym, oraz by nie 

powodować szkód w innych ekosystemach. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera n 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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n) „zrównoważona gospodarka leśna” 

oznacza wykorzystywanie lasów i gruntów 

leśnych w taki sposób i z taką 

intensywnością, by utrzymać ich 

różnorodność biologiczną, wydajność, 

potencjał regeneracyjny, żywotność oraz 

potencjał w zakresie spełniania obecnie, 

jak i w przyszłości, odpowiednich funkcji 

ekologicznych, gospodarczych i 

społecznych, na szczeblu lokalnym, 

krajowym i globalnym, oraz by nie 

powodować szkód w innych ekosystemach. 

n) „zrównoważona gospodarka leśna” 

oznacza wykorzystywanie lasów i gruntów 

leśnych zgodnie z obowiązującym 

ustawodawstwem krajowym w oparciu o 

definicję zrównoważonej gospodarki 

leśnej przyjętą na paneuropejskiej 

konferencji ministerialnej w sprawie 

ochrony lasów w Europie (MCPFE), 

zobowiązania wynikające z 

rozporządzenia w sprawie użytkowania 

gruntów, zmiany użytkowania gruntów i 

leśnictwa (LULUCF) oraz rozporządzenia 

UE w sprawie drewna. 

Or. en 

 

Poprawka  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera n 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) „zrównoważona gospodarka leśna” 

oznacza wykorzystywanie lasów i gruntów 

leśnych w taki sposób i z taką 

intensywnością, by utrzymać ich 

różnorodność biologiczną, wydajność, 

potencjał regeneracyjny, żywotność oraz 

potencjał w zakresie spełniania obecnie, 

jak i w przyszłości, odpowiednich funkcji 

ekologicznych, gospodarczych i 

społecznych, na szczeblu lokalnym, 

krajowym i globalnym, oraz by nie 

powodować szkód w innych ekosystemach. 

n) „zrównoważona gospodarka leśna” 

oznacza wykorzystywanie lasów i gruntów 

leśnych zgodnie z mającym zastosowanie 

ustawodawstwem krajowym w oparciu o 

definicję zrównoważonej gospodarki 

leśnej przyjętą na konferencji 

ministerialnej w sprawie ochrony lasów w 

Europie (MCPFE), zobowiązania 

wynikające z rozporządzenia w sprawie 

LULUCF oraz rozporządzenia UE w 

sprawie drewna. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka uznaje, zgodnie z zasadą proporcjonalności i celem dotyczącym 

zmniejszenia zbędnych obciążeń biurokratycznych, definicję przyjętą na konferencji 

ministerialnej w sprawie ochrony lasów w Europie (MCPFE), zobowiązania wynikające z 

rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku 

działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
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(rozporządzenie w sprawie LULUCF) oraz rozporządzenia ustanawiającego obowiązki 

podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (rozporządzenie UE w 

sprawie drewna). 

 

Poprawka  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera n 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) „zrównoważona gospodarka leśna” 

oznacza wykorzystywanie lasów i gruntów 

leśnych w taki sposób i z taką 

intensywnością, by utrzymać ich 

różnorodność biologiczną, wydajność, 

potencjał regeneracyjny, żywotność oraz 

potencjał w zakresie spełniania obecnie, 

jak i w przyszłości, odpowiednich funkcji 

ekologicznych, gospodarczych i 

społecznych, na szczeblu lokalnym, 

krajowym i globalnym, oraz by nie 

powodować szkód w innych 

ekosystemach. 

n) „zrównoważona gospodarka leśna” 

oznacza wykorzystywanie lasów i gruntów 

leśnych w taki sposób, by przywrócić, i z 

taką intensywnością, by utrzymać ich 

różnorodność biologiczną, wydajność, 

potencjał regeneracyjny, żywotność oraz 

potencjał w zakresie spełniania obecnie, 

jak i w przyszłości, przynajmniej 

w równym stopniu, odpowiednich funkcji 

ekologicznych, gospodarczych 

i społecznych, na szczeblu lokalnym, 

krajowym i globalnym, oraz by nie 

powodować szkód w innych 

ekosystemach, przy uwzględnieniu 

krajowych przepisów dotyczących lasów, 

rozporządzenia UE w sprawie drewna, 

rozporządzenia UE w sprawie LULUCF 

oraz w przypadku bioenergii opartej na 

drewnie – wymogów unijnej dyrektywy w 

sprawie odnawialnych źródeł energii. 

Or. en 

 

Poprawka  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera n 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) „zrównoważona gospodarka leśna” 

oznacza wykorzystywanie lasów i gruntów 

n) „zrównoważona gospodarka leśna” 

oznacza wykorzystywanie 
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leśnych w taki sposób i z taką 

intensywnością, by utrzymać ich 

różnorodność biologiczną, wydajność, 

potencjał regeneracyjny, żywotność oraz 

potencjał w zakresie spełniania obecnie, 

jak i w przyszłości, odpowiednich funkcji 

ekologicznych, gospodarczych i 

społecznych, na szczeblu lokalnym, 

krajowym i globalnym, oraz by nie 

powodować szkód w innych 

ekosystemach. 

zdegradowanych lasów i zdegradowanych 

gruntów leśnych w taki sposób, by 

utrzymać i przywrócić ich różnorodność 

biologiczną, wydajność, potencjał 

regeneracyjny, żywotność oraz potencjał 

w zakresie spełniania obecnie, jak 

i w przyszłości, przynajmniej w równym 

stopniu, odpowiednich funkcji 

ekologicznych, gospodarczych 

i społecznych, na szczeblu lokalnym, 

krajowym i globalnym, oraz by nie 

powodować szkód w innych 

ekosystemach. 

Or. en 

 

Poprawka  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział II – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zrównoważona środowiskowo działalność 

gospodarcza 

Zrównoważona środowiskowo i społecznie 

działalność gospodarcza 

Or. en 

 

Poprawka  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział II – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zrównoważona środowiskowo działalność 

gospodarcza 

Zrównoważona środowiskowo i społecznie 

działalność gospodarcza 

Or. en 
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Poprawka  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3 Kryteria zrównoważonej 

środowiskowo działalności gospodarczej 

3 Kryteria zrównoważonej 

środowiskowo i społecznie działalności 

gospodarczej 

Or. en 

 

Poprawka  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów określenia stopnia 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, jeżeli 

spełnia wszystkie następujące kryteria: 

Do celów określenia stopnia 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji działalność gospodarcza, 

technologia lub usługa jest zrównoważona 

środowiskowo, jeżeli spełnia wszystkie 

następujące kryteria: 

Or. fr 

 

Poprawka  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów określenia stopnia 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji działalność gospodarcza jest 

zrównoważona środowiskowo, jeżeli 

spełnia wszystkie następujące kryteria: 

Do celów określenia stopnia 

zrównoważenia środowiskowego lub 

społecznego inwestycji działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 
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środowiskowo i społecznie, jeżeli spełnia 

wszystkie następujące kryteria: 

Or. en 

 

Poprawka  320 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) działalność gospodarcza przyczynia 

się znacząco do realizacji przynajmniej 

jednego z celów środowiskowych 

określonych w art. 5 zgodnie z art. 6–11; 

a) działalność gospodarcza przyczynia 

lub przyczyni się znacząco do realizacji 

przynajmniej jednego z celów 

środowiskowych lub społecznych 

określonych w art. 5 zgodnie z art. 6–11a; 

Or. en 

 

Poprawka  321 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) działalność gospodarcza przyczynia 

się znacząco do realizacji przynajmniej 

jednego z celów środowiskowych 

określonych w art. 5 zgodnie z art. 6–11; 

a) działalność gospodarcza przyczynia 

się znacząco do realizacji przynajmniej 

jednego z celów środowiskowych i 

społecznych określonych w art. 5 zgodnie 

z art. 6–11a; 

Or. en 

 

Poprawka  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) działalność gospodarcza przyczynia 

się znacząco do realizacji przynajmniej 

jednego z celów środowiskowych 

określonych w art. 5 zgodnie z art. 6–11; 

a) działalność gospodarcza przyczynia 

się znacząco do realizacji przynajmniej 

jednego z celów środowiskowych lub 

społecznych określonych w art. 5 zgodnie 

z art. 6–11a; 

Or. en 

 

Poprawka  323 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) działalność gospodarcza przyczynia 

się znacząco do realizacji przynajmniej 

jednego z celów środowiskowych 

określonych w art. 5 zgodnie z art. 6–11; 

a) działalność gospodarcza przyczynia 

lub przyczyni się znacząco do realizacji 

przynajmniej jednego z celów 

środowiskowych określonych w art. 5 

zgodnie z art. 6–11; 

Or. en 

 

Poprawka  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) działalność gospodarcza przyczynia 

się znacząco do realizacji przynajmniej 

jednego z celów środowiskowych 

określonych w art. 5 zgodnie z art. 6–11; 

a) działalność gospodarcza przyczynia 

lub przyczyni się znacząco do realizacji 

przynajmniej jednego z celów 

środowiskowych określonych w art. 5 

zgodnie z art. 6–11; 

Or. en 
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Poprawka  325 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) działalność gospodarcza nie 

szkodzi istotnie realizacji żadnego z celów 

środowiskowych określonych w art. 5 

zgodnie z art. 12; 

b) działalność gospodarcza nie 

szkodzi istotnie lub nie będzie szkodzić 

istotnie realizacji żadnego z celów 

środowiskowych określonych w art. 5 

zgodnie z art. 12 ani celu dotyczącego 

zrównoważenia społecznego określonego 

w art. 11a; 

Or. en 

 

Poprawka  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) działalność gospodarcza nie 

szkodzi istotnie realizacji żadnego z celów 

środowiskowych określonych w art. 5 

zgodnie z art. 12; 

b) działalność gospodarcza nie 

szkodzi i nie będzie szkodzić istotnie 

realizacji żadnego z celów 

środowiskowych określonych w art. 5 

zgodnie z art. 12; 

Or. en 

 

Poprawka  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) działalność gospodarcza nie 

szkodzi istotnie realizacji żadnego z celów 

b) działalność gospodarcza nie 

szkodzi istotnie realizacji żadnego z celów 
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środowiskowych określonych w art. 5 

zgodnie z art. 12; 

środowiskowych i społecznych 

określonych w art. 5 zgodnie z art. 12; 

Or. en 

 

Poprawka  328 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) działalność gospodarcza spełnia 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

Komisja określiła zgodnie z art. 6 ust. 2, 

art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 

ust. 2 i art. 11 ust. 2. 

d) działalność gospodarcza spełnia 

techniczne kryteria kwalifikacji, w tym 

wskaźniki zrównoważonej efektywności na 

poziomie przedsiębiorstwa lub zakładów 

należących do działalności gospodarczej, 
które Komisja określiła zgodnie z art. 6 ust. 

2, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 

10 ust. 2 i art. 11 ust. 2. Te techniczne 

kryteria kwalifikacji uwzględniają 

planowane inwestycje przyczyniające się 

do osiągnięcia co najmniej jednego celu 

środowiskowego określonego w art. 5. 

Or. en 

 

Poprawka  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) działalność gospodarcza spełnia 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

Komisja określiła zgodnie z art. 6 ust. 2, 

art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 

ust. 2 i art. 11 ust. 2. 

d) działalność gospodarcza spełnia 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

Komisja określiła zgodnie z art. 6 ust. 2, 

art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 

ust. 2 i art. 11 ust. 2. Kryteria te powinny 

uwzględniać planowane inwestycje, które 

przyczyniają się znacząco do osiągnięcia 



 

AM\1172566PL.docx 147/186 PE632.153v01-00 

 PL 

przynajmniej jednego z celów 

środowiskowych określonych w art. 5. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Techniczne kryteria kwalifikacji powinny móc uwzględniać nie tylko działalność gospodarczą, 

ale również już przewidziane inwestycje, które przyczyniają się do zrównoważenia 

środowiskowego. 

 

Poprawka  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) działalność gospodarcza spełnia 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

Komisja określiła zgodnie z art. 6 ust. 2, 

art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 

ust. 2 i art. 11 ust. 2. 

d) działalność gospodarcza spełnia 

techniczne kryteria kwalifikacji, w tym 

wskaźniki zrównoważonej efektywności na 

poziomie przedsiębiorstwa lub zakładów 

należących do działalności gospodarczej, 
które Komisja określiła zgodnie z art. 6 ust. 

2, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 

10 ust. 2 i art. 11 ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) działalność gospodarcza spełnia 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

Komisja określiła zgodnie z art. 6 ust. 2, 

art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 

ust. 2 i art. 11 ust. 2. 

d) działalność gospodarcza spełnia 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

Komisja określiła w oparciu o 

zharmonizowane wskaźniki zgodnie z art. 

6 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 
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2, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 2 i art. 11a ust. 

2. 

Or. en 

 

Poprawka  332 

Molly Scott Cato 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) niezależnie od technicznych 

kryteriów kwalifikacji, o których mowa w 

lit. d), następujące rodzaje działalności 

gospodarczej nie są uznawane za 

zrównoważone środowiskowo: 

 (i) poszukiwanie, wydobywanie, 

produkcja, dystrybucja, przechowywanie i 

przetwarzanie paliw kopalnych; 

 (ii) wytwarzanie i dystrybucja energii 

jądrowej, w tym budowa nowych 

elektrowni jądrowych, likwidacja 

elektrowni jądrowych, a także 

poszukiwanie i wydobywanie materiałów 

rozszczepialnych do celów wytwarzania 

energii jądrowej; 

 (iii) produkcja broni wojskowej 

wszelkiego rodzaju i wszelkiej innej broni 

palnej; 

 (iv) uprawa, przetwórstwo i sprzedaż 

tytoniu; 

 (v) działalność rolnicza, która jest 

intensywna i wysoce zależna od 

stosowania chemikaliów, w tym 

intensywna hodowla zwierząt; 

 (vi) budowa, eksploatacja i utrzymanie 

infrastruktury lotniczej; 

Or. en 
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Poprawka  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera d a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) działalność gospodarcza 

prowadzona jest zgodnie z procedurami i 

wewnętrznymi zasadami przyjętymi przez 

przedsiębiorstwo w celu złagodzenia 

jakiegokolwiek negatywnego wpływu na 

zrównoważony rozwój. 

Or. en 

 

Poprawka  334 

Pavel Poc 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Kryteria uwzględniają w ramach 

analizy kosztów i korzyści specyfikę 

różnych sektorów, uwarunkowania 

geograficzne, środowiskowe, społeczne 

i gospodarcze czynniki zewnętrzne. 

Odpowiednie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej w głównych 

sektorach gospodarczych, w tym między 

innymi w rolnictwie, budownictwie, 

energetyce, transporcie i produkcji, 

powinny być zaklasyfikowane jako 

zrównoważone środowiskowo i powinny 

być traktowane jednakowo, jeśli 

przyczyniają się do realizacji jednego lub 

większej liczby celów środowiskowych 

określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

Potencjalne możliwości wkładu 

w realizację tych celów środowiskowych 

mogą różnić się między sektorami i 

regionami, co powinno zostać 

odzwierciedlone w kryteriach. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Należy przyjąć podejście neutralne technologicznie, biorąc pod uwagę specyfikę 

poszczególnych sektorów i regionów, aby w jak największym stopniu skoncentrować się na 

głównym celu dekarbonizacji. 

 

Poprawka  335 

Kateřina Konečná 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Istotne różnice w państwach 

członkowskich dotyczące ich gospodarek, 

sektorów i uwarunkowań geograficznych 

znajdują odzwierciedlenie w kryteriach. 

Działalność gospodarczą, która przyczynia 

się do osiągnięcia któregokolwiek z celów 

środowiskowych określonych w 

niniejszym rozporządzeniu, traktuje się 

jako zrównoważoną. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby uwzględnić różnice w regionach i sektorach. Wszystkie rodzaje działalności, 

które przybliżają Unię Europejską do naszego celu, jakim jest zmniejszenie emisji, powinny 

być oznaczone jako zrównoważone. 

 

Poprawka  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3a 
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 Kryteria zrównoważonej społecznie 

działalności gospodarczej 

 Do celów określenia stopnia 

zrównoważenia społecznego inwestycji 

działalność gospodarcza jest 

zrównoważona społecznie, jeżeli spełnia 

wszystkie następujące kryteria: 

 a) działalność gospodarcza przyczynia się 

znacząco do osiągnięcia celów 

społecznych określonych w art. 5 zgodnie 

z art. 11a; 

 b) działalność gospodarcza nie szkodzi 

istotnie osiągnięciu żadnego z celów 

środowiskowych określonych w art. 5 

zgodnie z art. 12 ani celów społecznych 

określonych w art. 11a; 

 c) działalność gospodarcza prowadzona 

jest zgodnie z minimalnymi gwarancjami 

ustanowionymi w art. 13 i nie prowadzi do 

odmowy zaspokajania podstawowych 

potrzeb, w tym żywności, schronienia i 

opieki medycznej, nie wykorzystuje 

minerałów z regionów ogarniętych 

konfliktami, ani nie jest prowadzona we 

współpracy ze stronami, które naruszają 

prawa polityczne i obywatelskie lub 

dostarczają strategicznych produktów i 

usług stronom, które bezpośrednio 

przyczyniają się do łamania praw 

politycznych i obywatelskich; 

 d) nie dotyczy spekulacyjnych działań 

finansowych, takich jak transakcje 

wysokich częstotliwości, krótka sprzedaż 

lub spekulacyjny obrót towarami; 

 e) działalność gospodarcza spełnia 

wymogi dotyczące rzetelnych i 

przejrzystych struktur zarządzania oraz 

procedur należytej staranności, stosunków 

pracowniczych, przejrzystych polityk 

wynagrodzeń odpowiednich pracowników 

i przestrzegania przepisów prawa 

podatkowego, których stosunek nie 

przekracza wartości 5:1; 
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 f) działalność gospodarcza spełnia 

techniczne kryteria kwalifikacji, które 

Komisja określiła zgodnie z art. 11a. 

Or. en 

 

Poprawka  337 

Molly Scott Cato 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Kryteria działalności gospodarczej 

wywierającej negatywny wpływ na 

środowisko 

 Do celów ustalenia stopnia 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji działalność gospodarczą uznaje 

się za działalność gospodarczą 

wywierającą negatywny wpływ na 

środowisko, jeśli szkodzi ona istotnie 

realizacji któregokolwiek z celów 

środowiskowych określonych w art. 5 

zgodnie z art. 12. 

 Niezależnie od technicznych kryteriów 

kwalifikacji, o których mowa w art. 12 ust. 

1a (nowy), następujące rodzaje 

działalności gospodarczej są uznawane za 

działalność gospodarczą wywierającą 

znaczący negatywny wpływ na 

środowisko: 

 (i) poszukiwanie, wydobywanie, 

produkcja, dystrybucja, przechowywanie i 

przetwarzanie paliw kopalnych; 

 (ii) wytwarzanie i dystrybucja energii 

jądrowej, w tym budowa nowych 

elektrowni jądrowych, a także 

poszukiwanie i wydobywanie materiałów 

rozszczepialnych do celów wytwarzania 

energii jądrowej; 
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 (iii) produkcja broni wojskowej 

wszelkiego rodzaju i wszelkiej innej broni 

palnej; 

 (iv) uprawa, przetwórstwo i sprzedaż 

tytoniu; 

 (v) działalność rolnicza, która jest 

intensywna i wysoce zależna od 

stosowania chemikaliów, w tym 

intensywna hodowla zwierząt; 

 (vi) budowa, eksploatacja i utrzymanie 

infrastruktury lotniczej; 

Or. en 

 

Poprawka  338 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Kryteria działalności gospodarczej 

szkodliwej dla środowiska 

 Do celów określenia stopnia 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji działalność gospodarcza jest 

szkodliwa dla środowiska, jeżeli spełnia 

następujące kryteria: 

 a) działalność gospodarcza szkodzi 

istotnie osiągnięciu któregokolwiek 

z celów środowiskowych określonych 

w art. 5 zgodnie z art. 12; 

 b) działalność gospodarcza spełnia 

techniczne kryteria kwalifikacji szkodliwej 

działalności, które Komisja określiła 

zgodnie z art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 8 

ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 

ust. 2; 

 c) działalność gospodarcza nie wspiera w 

istotny sposób zrównoważonej 

transformacji przez przyczynianie się do 
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osiągnięcia celów środowiskowych 

określonych w art. 5 zgodnie z art. 12. 

Or. en 

 

Poprawka  339 

Bas Eickhout 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3b 

 Kryteria działalności gospodarczej 

wywierającej znaczący negatywny wpływ 

na środowisko 

 Do celów ustalenia stopnia 

zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji działalność gospodarczą uznaje 

się za działalność gospodarczą 

wywierającą znaczący negatywny wpływ 

na środowisko, jeśli szkodzi ona istotnie 

osiągnięciu któregokolwiek z celów 

środowiskowych określonych w art. 5 

zgodnie z art. 12. 

Or. en 

 

Poprawka  340 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Stosowanie kryteriów zrównoważonej 

środowiskowo działalności gospodarczej 

Stosowanie kryteriów zrównoważonej 

środowiskowo działalności gospodarczej i 

szkodliwej dla środowiska działalności 

gospodarczej 

Or. en 



 

AM\1172566PL.docx 155/186 PE632.153v01-00 

 PL 

 

Poprawka  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4 Stosowanie kryteriów 

zrównoważonej środowiskowo działalności 

gospodarczej 

4 Stosowanie kryteriów 

zrównoważonej środowiskowo i społecznie 

działalności gospodarczej 

Or. en 

 

Poprawka  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4 Stosowanie kryteriów 

zrównoważonej środowiskowo działalności 

gospodarczej 

4 Stosowanie kryteriów 

zrównoważonej środowiskowo i społecznie 

działalności gospodarczej 

Or. en 

 

Poprawka  343 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie stosują 

określone w art. 3 kryteria służące 

ustaleniu, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo, na potrzeby wszelkich 

środków określających wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

1. Państwa członkowskie stosują 

określone w art. 3 kryteria służące 

ustaleniu, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo, oraz kryteria określone w 

art. 3a służące ustaleniu, czy dana 

działalność gospodarcza jest szkodliwa dla 
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produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako „zrównoważone 

środowiskowo”. 

środowiska, na potrzeby wszelkich 

środków określających wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie stosują 

określone w art. 3 kryteria służące 

ustaleniu, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo, na potrzeby wszelkich 

środków określających wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako „zrównoważone 

środowiskowo”. 

1. Państwa członkowskie stosują 

określone w art. 3 kryteria służące 

ustaleniu, czy dana działalność jest 

zrównoważona, na potrzeby wszelkich 

środków określających wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako „zrównoważone”. 

Or. en 

 

Poprawka  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie stosują 

określone w art. 3 kryteria służące 

ustaleniu, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo, na potrzeby wszelkich 

środków określających wymogi nakładane 

1. Państwa członkowskie stosują 

określone w art. 3 kryteria służące 

ustaleniu, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo i społecznie, na potrzeby 

wszelkich środków określających wymogi 
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na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako „zrównoważone 

środowiskowo”. 

nakładane na podmioty rynkowe w 

odniesieniu do produktów finansowych lub 

obligacji korporacyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  346 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie stosują 

określone w art. 3 kryteria służące 

ustaleniu, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo, na potrzeby wszelkich 

środków określających wymogi nakładane 

na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako „zrównoważone 

środowiskowo”. 

1. Państwa członkowskie stosują 

określone w art. 3 kryteria służące 

ustaleniu, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo i społecznie, na potrzeby 

wszelkich środków określających wymogi 

dotyczące zrównoważonego rozwoju 
nakładane na podmioty rynkowe w 

odniesieniu do produktów finansowych lub 

obligacji korporacyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie stosują 

określone w art. 3 kryteria służące 

ustaleniu, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo, na potrzeby wszelkich 

środków określających wymogi nakładane 

1. Państwa członkowskie stosują 

określone w art. 3 kryteria służące 

ustaleniu, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo lub społecznie, na potrzeby 

wszelkich środków określających wymogi 
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na podmioty rynkowe w odniesieniu do 

produktów finansowych lub obligacji 

korporacyjnych, które są wprowadzane do 

obrotu jako „zrównoważone 

środowiskowo”. 

nakładane na podmioty rynkowe w 

odniesieniu do produktów finansowych lub 

obligacji korporacyjnych, które są 

wprowadzane do obrotu jako 

„zrównoważone środowiskowo” lub 

„zrównoważone społecznie”. 

Or. en 

 

Poprawka  348 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Unia i państwa członkowskie 

stosują również określone w art. 3 kryteria 

służące ustaleniu, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona 

środowiskowo, oraz kryteria określone w 

art. 3a służące ustaleniu, czy dana 

działalność gospodarcza jest szkodliwa dla 

środowiska, na potrzeby wymogów 

dotyczących publicznej pomocy 

finansowej Unii i państw członkowskich 

na inwestycje między innymi w formie 

gwarancji, kapitału własnego, pożyczek, 

subwencji, dotacji, kredytów eksportowych 

lub zamówień publicznych. Unia i 

państwa członkowskie nie wspierają 

publiczną pomocą finansową działalności 

gospodarczej szkodliwej dla środowiska. 

Or. en 

 

Poprawka  349 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w 

jaki sposób i w jakim stopniu określone w 

art. 3 kryteria zrównoważonej 

środowiskowo działalności gospodarczej 

stosuje się do ustalenia zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. W przypadku 

gdy uczestnicy rynku finansowego uznają, 

że działalność gospodarcza, która nie 

spełnia technicznych kryteriów 

kwalifikacji ustanowionych zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem lub w 

odniesieniu do której te kryteria przeglądu 

technicznego nie zostały jeszcze określone, 

powinna zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wymogi w zakresie ujawniania informacji są już określone w rozporządzeniu w sprawie 

ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego 

rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 i nie powinny być tutaj powielane. 

 

Poprawka  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone mogą ujawniać 

informacje na temat tego, w jaki sposób i w 

jakim stopniu określone w art. 3 kryteria 

zrównoważonej działalności stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia inwestycji. 
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działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

Or. en 

 

Poprawka  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 
ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 

3 kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe ujawniają 

informacje na temat tego, czy oferowane 

przez nich produkty kwalifikują się jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

zgodnie z kryteriami, o których mowa 

w art. 3, lub jako inwestycje wywierające 

negatywny wpływ na środowisko zgodnie 

z kryteriami, o których mowa w art. 3a. 

W przypadku gdy uczestnicy rynku 

finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, w odniesieniu do której te 

kryteria przeglądu technicznego nie zostały 

jeszcze określone, powinna zostać uznana 

za zrównoważoną środowiskowo, 

powiadamiają o tym Komisję. Uczestnicy 

rynku finansowego nie oferują produktów 

finansowych jako inwestycji 

zrównoważonych środowiskowo lub jako 

inwestycji o podobnych cechach, jeśli 

produkty nie te kwalifikują się jako 

zrównoważone środowiskowo. 
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Ujawnione informacje są weryfikowane 

przez niezależnego audytora w celu 

zapewnienia dokładności, zgodnie z art. 

4a. 

Or. en 

 

Poprawka  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 
ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 

3 kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe ujawniają 

informacje w celu określenia stopnia 

zrównoważenia środowiskowego lub 

społecznego tych produktów zgodnie z 

kryteriami określonymi w art. 3. W 

przypadku gdy uczestnicy rynku 

finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo i społecznie, powiadamiają 

o tym Komisję. Uczestnicy rynku 

finansowego nie oferują produktów 

finansowych jako inwestycji 

zrównoważonych środowiskowo lub 

społecznie lub jako inwestycji 

o podobnych cechach, jeśli produkty te nie 

kwalifikują się jako zrównoważone 

środowiskowo lub społecznie. 

Or. en 

 

Poprawka  353 

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

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 
ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 

3 kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe ujawniają 

informacje na temat tego, w jaki sposób 

określone w art. 3 kryteria zrównoważonej 

środowiskowo działalności gospodarczej 

oraz określone w art. 3a kryteria służące 

ustaleniu, czy dana działalność 

gospodarcza jest szkodliwa dla 

środowiska, mają zastosowanie do 

produktów finansowych. W przypadku 

gdy uczestnicy rynku finansowego uznają, 

że działalność gospodarcza, która nie 

spełnia technicznych kryteriów 

kwalifikacji ustanowionych zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem lub w 

odniesieniu do której te kryteria przeglądu 

technicznego nie zostały jeszcze określone, 

powinna zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

Or. en 

 

Poprawka  354 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 
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inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, w odniesieniu do której 

techniczne kryteria kwalifikacji nie zostały 

jeszcze określone, powinna zostać uznana 

za zrównoważoną środowiskowo, 

powiadamiają o tym Komisję. Uczestnicy 

rynku finansowego nie oferują produktów 

finansowych jako inwestycji 

zrównoważonych środowiskowo 

o podobnych cechach, jeśli produkty te nie 

kwalifikują się jako zrównoważone 

środowiskowo. 

Or. en 

 

Poprawka  355 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego lub inne podmioty 

uznają, że działalność gospodarcza jest 

niewłaściwie uznawana za spełniającą lub 

niespełniającą technicznych kryteriów 

kwalifikacji ustanowionych zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem lub w 

odniesieniu do której te kryteria przeglądu 

technicznego nie zostały jeszcze określone. 

Or. en 
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Poprawka  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. Komisja w stosownych 

przypadkach powiadamia Platformę ds. 

zrównoważonego finansowania o takich 

powiadomieniach uczestników rynku 

finansowego. 

Or. en 

 

Poprawka  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. W takim przypadku Komisja 

powinna natychmiast przekazać tę 

informację Platformie ds. 

zrównoważonego finansowania. 

Or. fr 

Poprawka  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub społecznie lub jako inwestycje o 

podobnych cechach, ujawniają informacje 

na temat tego, w jaki sposób i w jakim 

stopniu określone w art. 3 kryteria 

zrównoważonej środowiskowo działalności 

gospodarczej oraz określone w art. 3a 

kryteria zrównoważonej społecznie 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 
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rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo lub zrównoważoną 

społecznie, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

Or. en 

 

Poprawka  359 

Kay Swinburne 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe lub 

obligacje korporacyjne jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo lub jako 

inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

Or. en 
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Poprawka  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

inwestycje zrównoważone środowiskowo 

lub jako inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

2. Uczestnicy rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe 

wprowadzane do obrotu jako inwestycje 

zrównoważone środowiskowo lub jako 

inwestycje o podobnych cechach, 

ujawniają informacje na temat tego, w jaki 

sposób i w jakim stopniu określone w art. 3 

kryteria zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej stosuje się do 

ustalenia zrównoważenia środowiskowego 

inwestycji. W przypadku gdy uczestnicy 

rynku finansowego uznają, że działalność 

gospodarcza, która nie spełnia 

technicznych kryteriów kwalifikacji 

ustanowionych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem lub w odniesieniu do 

której te kryteria przeglądu technicznego 

nie zostały jeszcze określone, powinna 

zostać uznana za zrównoważoną 

środowiskowo, mogą o tym powiadomić 

Komisję. 

Or. en 

 

Poprawka  361 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Żadne obowiązki w zakresie 

ujawniania informacji określone w 

[wniosek Komisji w sprawie 

rozporządzenia w sprawie ujawniania 

informacji dotyczących zrównoważonych 

inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego 
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rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy 

(UE) 2016/2341] nie są wymagane w 

niniejszym rozporządzeniu. 

Or. en 

 

Poprawka  362 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Żadne obowiązki w zakresie ujawniania 

informacji określone w [Urząd Publikacji: 

proszę wstawić odniesienie do 

rozporządzenia w sprawie ujawniania 

informacji dotyczących zrównoważonych 

inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego 

rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy 

(UE) 2016/2341] nie są wymagane w 

niniejszym rozporządzeniu. 

Or. en 

 

Poprawka  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

Artykuł 4 – ustęp 2 b a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Uczestnik rynku finansowego 

korzysta z usług osoby trzeciej 

upoważnionej na podstawie art. 4a w celu 

sprawdzenia, czy produkty finansowe 

spełniają kryteria określone w art. 3 

dotyczące zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej. Niemniej 

jednak korzystanie z takich usług w 

żadnych okolicznościach nie może 
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wpływać na odpowiedzialność uczestnika 

rynku finansowego w zakresie jego 

obowiązków prawnych wynikających z 

niniejszego rozporządzenia. W przypadku 

gdy uczestnik rynku finansowego korzysta 

z usług osoby trzeciej upoważnionej na 

podstawie art. 4a w celu dokonania oceny, 

czy produkt finansowy spełnia kryteria 

określone w tym artykule, ujawnienie 

zgodnie z art. 4 ust. 2 zawiera 

oświadczenie, że zgodność z kryteriami 

dotyczącymi zrównoważonej 

środowiskowo działalności gospodarczej 

zostało potwierdzone przez tę 

upoważnioną osobę trzecią. Zgłoszenie 

zawiera imię i nazwisko lub nazwę 

upoważnionej osoby trzeciej i jej miejsce 

prowadzenia działalności. 

Or. en 

 

Poprawka  364 

Bas Eickhout 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Uczestnicy rynku finansowego 

korzystają z usług osoby trzeciej 

upoważnionej na podstawie art. 4a w celu 

sprawdzenia spełnienia wymogów 

określonych w ust. 2. Instytucje kredytowe 

korzystają z usług osoby trzeciej 

upoważnionej na podstawie art. 4a w celu 

sprawdzenia spełnienia wymogów 

określonych w ust. 2. 

 Niezależnie od akapitu pierwszego, 

korzystanie z takich usług w żadnych 

okolicznościach nie może wpływać na 

odpowiedzialność uczestnika rynku 

finansowego w zakresie jego obowiązków 

prawnych wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. Wymóg w zakresie 

ujawniania informacji zgodnie z art. 4 ust. 
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2 i art. 4 ust. 2a obejmuje oświadczenie, że 

ta upoważniona osoba trzecia potwierdziła 

spełnienie wymogów określonych w tych 

ustępach. Zgłoszenie zawiera imię i 

nazwisko lub nazwę upoważnionej osoby 

trzeciej i jej miejsce prowadzenia 

działalności. 

Or. en 

 

Poprawka  365 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Uczestnik rynku finansowego 

oferujący produkty finansowe jako 

zrównoważone środowiskowo lub jako 

inwestycje o podobnych cechach, nie 

ponosi odpowiedzialności za 

nieprawidłową ocenę zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji, jeżeli ocena 

została dokonana zgodnie z ujawnionymi 

kryteriami. Uczestnik rynku finansowego 

nie ma obowiązku weryfikowania 

informacji publikowanych przez 

przedsiębiorstwa na temat ich działalności 

gospodarczej, ale może wykorzystywać te 

informacje do oceny zrównoważenia 

środowiskowego inwestycji. 

Or. en 

 

Poprawka  366 

Herbert Dorfmann 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 2a. Przedsiębiorstwa są 

odpowiedzialne za certyfikację swojej 

określonej działalności gospodarczej na 

podstawie aktu delegowanego, o którym 

mowa w ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka  367 

Costas Mavrides 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Przedsiębiorstwa są 

odpowiedzialne za certyfikację swojej 

określonej działalności gospodarczej na 

podstawie aktu delegowanego, o którym 

mowa w ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka  368 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja niezwłocznie powiadamia 

Platformę ds. zrównoważonego 

finansowania o wniosku skierowanym 

przez uczestników rynku finansowego. 

Or. en 

 

Poprawka  369 

Markus Ferber 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 16 w celu 

uzupełnienia ust. 2 na potrzeby określenia 

informacji wymaganych przepisami tego 

ustępu, uwzględniając techniczne kryteria 

kwalifikacji określone zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. Informacje 

te umożliwiają inwestorom określenie: 

skreśla się 

a) wartości procentowej udziałów 

kapitałowych w przedsiębiorstwach 

prowadzących zrównoważoną 

środowiskowo działalność gospodarczą; 

 

b) odsetka inwestycji finansujących 

zrównoważoną środowiskowo działalność 

gospodarczą w stosunku do wszystkich 

rodzajów działalności gospodarczej. 

 

Or. en 

 

Poprawka  370 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 16 w celu 

uzupełnienia ust. 2 na potrzeby określenia 

informacji wymaganych przepisami tego 

ustępu, uwzględniając techniczne kryteria 

kwalifikacji określone zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. Informacje te 

umożliwiają inwestorom określenie: 

3. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 16 w celu 

uzupełnienia ust. 2 na potrzeby określenia 

informacji wymaganych przepisami tego 

ustępu, uwzględniając dostępność 

odpowiednich informacji i techniczne 

kryteria kwalifikacji określone zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. Informacje te 

umożliwiają inwestorom określenie: 

Or. en 
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Poprawka  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 16 w celu 

uzupełnienia ust. 2 na potrzeby określenia 

informacji wymaganych przepisami tego 

ustępu, uwzględniając techniczne kryteria 

kwalifikacji określone zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. Informacje te 

umożliwiają inwestorom określenie: 

3. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 16 w celu 

uzupełnienia ust. 2 na potrzeby określenia 

informacji wymaganych przepisami tego 

ustępu, uwzględniając techniczne kryteria 

kwalifikacji określone zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. Informacje te 

mogą umożliwić inwestorom określenie: 

Or. en 

 

Poprawka  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wartości procentowej udziałów 

kapitałowych w przedsiębiorstwach 

prowadzących zrównoważoną 

środowiskowo działalność gospodarczą; 

a) wartości procentowej udziałów 

kapitałowych w przedsiębiorstwach 

prowadzących zrównoważoną działalność; 

Or. en 

 

Poprawka  373 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wartości procentowej udziałów 

kapitałowych w przedsiębiorstwach 

a) wartości procentowej udziałów 

kapitałowych w przedsiębiorstwach 

prowadzących zrównoważoną 
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prowadzących zrównoważoną 

środowiskowo działalność gospodarczą; 

środowiskowo i społecznie działalność 

gospodarczą; 

Or. en 

 

Poprawka  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wartości procentowej udziałów 

kapitałowych w przedsiębiorstwach 

prowadzących zrównoważoną 

środowiskowo działalność gospodarczą; 

a) wartości procentowej udziałów 

kapitałowych w przedsiębiorstwach 

prowadzących zrównoważoną 

środowiskowo i społecznie działalność 

gospodarczą; 

Or. en 

 

Poprawka  375 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) wartości procentowej udziałów 

kapitałowych w przedsiębiorstwach 

prowadzących działalność gospodarczą 

szkodliwą dla środowiska; 

Or. en 

 

Poprawka  376 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) odsetka inwestycji finansujących 

zrównoważoną środowiskowo działalność 

gospodarczą w stosunku do wszystkich 

rodzajów działalności gospodarczej. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  377 

Costas Mavrides 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) odsetka inwestycji finansujących 

zrównoważoną środowiskowo działalność 

gospodarczą w stosunku do wszystkich 

rodzajów działalności gospodarczej. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) odsetka inwestycji finansujących 

zrównoważoną środowiskowo działalność 

gospodarczą w stosunku do wszystkich 

rodzajów działalności gospodarczej. 

b) odsetka inwestycji finansujących 

zrównoważoną działalność w stosunku do 

wszystkich rodzajów działalności 

gospodarczej. 

Or. en 

 

Poprawka  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) odsetka inwestycji finansujących 

zrównoważoną środowiskowo działalność 

gospodarczą w stosunku do wszystkich 

rodzajów działalności gospodarczej. 

b) odsetka inwestycji finansujących 

zrównoważoną środowiskowo i społecznie 

działalność gospodarczą w stosunku do 

wszystkich rodzajów działalności 

gospodarczej. 

Or. en 

 

Poprawka  380 

Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) odsetka inwestycji finansujących 

zrównoważoną środowiskowo działalność 

gospodarczą w stosunku do wszystkich 

rodzajów działalności gospodarczej. 

b) odsetka inwestycji finansujących 

zrównoważoną środowiskowo i społecznie 

działalność gospodarczą w stosunku do 

wszystkich rodzajów działalności 

gospodarczej. 

Or. en 

 

Poprawka  381 

Costas Mavrides 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 - ustęp 3 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) państwa członkowskie, w ścisłej 

współpracy z właściwym Europejskim 

Urzędem Nadzoru, monitorują 

informacje, o których mowa w ust. 2 i 2a. 

Po ujawnieniu takich informacji 

uczestnicy rynku finansowego przekazują 

je właściwemu organowi krajowemu, 

który następnie niezwłocznie przekazuje je 
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właściwemu Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru. W przypadku gdy właściwy 

organ krajowy lub właściwy Europejski 

Urząd Nadzoru nie zgadza się 

z przekazanymi informacjami, o których 

mowa w ust. 2 i 2a, uczestnicy rynku 

finansowego weryfikują i korygują 

ujawnione informacje. 

Or. en 

 

Poprawka  382 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 - ustęp 3 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) odsetka inwestycji finansujących 

działalność gospodarczą szkodliwą dla 

środowiska w stosunku do wszystkich 

rodzajów działalności gospodarczej. 

Or. en 

 

Poprawka  383 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja przyjmuje akt delegowany 

zgodnie z ust. 3 do dnia 31 grudnia 2019 

r. w celu zapewnienia jego wejścia w życie 

w dniu 1 lipca 2020 r. Komisja może 

zmienić ten akt delegowany, w 

szczególności w świetle zmian aktów 

delegowanych przyjętych na podstawie 

art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 

9 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2. 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka  384 

Bas Eickhout 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 4a 

 Osoba trzecia weryfikująca inwestycje 

zrównoważone środowiskowo 

 Osoba trzecia, o której mowa w art. 4 ust. 

2b, zostaje upoważniona przez ESMA do 

oceny zgodności produktów finansowych z 

kryteriami określonymi w art. 3 i 3a, jeżeli 

spełnione są następujące warunki:  

 a) osoba trzecia jest osobą prawną 

posiadającą siedzibę w Unii;  

 b) osoba trzecia pobiera wyłącznie 

niedyskryminacyjne i oparte na kosztach 

opłaty od uczestników rynku finansowego, 

których produkty finansowe ocenia, bez 

różnicowania opłat zależnie od wyników 

swojej oceny lub w związku z tymi 

wynikami; ceny i opłaty związane z tymi 

usługami oceny są podawane do 

wiadomości publicznej, dla każdej 

świadczonej usługi oddzielnie, w tym 

zniżki i rabaty oraz warunki korzystania z 

tych obniżek; osoba trzecia umożliwia 

potencjalnym klientom i klientom dostęp 

do określonych usług oddzielnie;  

 c) wykonywanie innej działalności przez 

osobę trzecią nie narusza niezależności 

ani integralności jej oceny;  

 d) strona trzecia wykazuje wystarczającą 

kondycję finansową finansowaną z 

kapitału własnego w celu kontynuowania 

świadczenia usług bez ryzyka, że zostanie 

ograniczona niezależność lub integralność 

jej oceny; 
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  e) osoba trzecia lub jakikolwiek podmiot 

powiązany, o którym mowa w ust. 9 lit. b) 

międzynarodowego standardu 

rachunkowości 24 („ujawnianie 

informacji na temat podmiotów 

powiązanych”) w załączniku do 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1126/2008, nie zapewnia usług 

doradczych, audytowych lub 

równoważnych w żadnej formie na rzecz 

uczestnika rynku finansowego 

zaangażowanego w opracowanie, 

wprowadzenie do obrotu, dystrybucję lub 

sprzedaż danego produktu finansowego; 

 f) osoba trzecia stosuje się do uznanego 

kodeksu postępowania dotyczącego ładu 

korporacyjnego lub do zasad dobrego ładu 

korporacyjnego; 

 g) członkowie organu zarządzającego, 

zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 

pkt 36 MiFDII, osoby trzeciej posiadają 

kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, 

wiedzę i doświadczenie odpowiednie do 

zadań osoby trzeciej, cieszą się 

nieposzlakowaną opinią i są osobami 

uczciwymi; 

 h) niezależni członkowie stanowią co 

najmniej jedną trzecią składu organu 

zarządzającego osoby trzeciej, przy czym 

są to nie mniej niż dwie osoby; 

 i) osoba trzecia podejmuje wszelkie 

niezbędne kroki w celu zapewnienia, by 

na weryfikację zgodności z kryteriami 

określonymi w art. 3 i 3a nie miały 

wpływu żadne istniejące lub potencjalne 

konflikty interesów lub relacje biznesowe 

osoby trzeciej, jej jednostki dominującej, 

jednostki dominującej najwyższego 

szczebla lub innego podmiotu 

powiązanego, jej udziałowców lub 

członków, kierowników, pracowników lub 

jakiejkolwiek innej osoby fizycznej, z 

której usług korzysta lub której usługi 

kontroluje osoba trzecia. W tym celu 

osoba trzecia ustanawia, utrzymuje, 

wprowadza i dokumentuje skuteczny 
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system kontroli wewnętrznej regulujący 

realizację strategii i procedur mających 

na celu wskazywanie potencjalnych 

konfliktów interesów oraz zapobieganie 

im. Wskazane potencjalne lub istniejące 

konflikty interesów są bezzwłocznie 

eliminowane lub minimalizowane oraz 

ujawniane. Osoba trzecia ustanawia, 

utrzymuje, egzekwuje i dokumentuje 

odpowiednie procedury i procesy w celu 

zapewnienia niezależności oceny 

kryteriów, o których mowa w art. 3 i 3a. 

Osoba trzecia okresowo monitoruje te 

strategie i procedury oraz dokonuje ich 

przeglądu, aby dokonać oceny ich 

skuteczności oraz ocenić konieczność ich 

aktualizacji; oraz 

 j) osoba trzecia może wykazać, że 

wykorzystuje odpowiednie metody, 

gwarancje operacyjne i procesy 

wewnętrzne, które umożliwiają jej ocenę 

zgodności z kryteriami, o których mowa w 

art. 3 i 3a.  

 2. Upoważniona osoba trzecia musi w 

każdym momencie spełnić warunki 

upoważnienia określone w ust. 1. Osoba 

trzecia upoważniona zgodnie z ust. 1 

powiadamia niezwłocznie ESMA o 

wszelkich istotnych zmianach w 

informacjach przekazanych zgodnie z tym 

ustępem lub o wszelkich innych 

zmianach, które w uzasadniony sposób 

można uznać za wpływające na ocenę 

ESMA. 

  3. ESMA pobiera od osoby trzeciej, o 

której mowa w ust. 1, opłaty, aby pokryć 

niezbędne wydatki związane z oceną 

wniosków o upoważnienie oraz z 

późniejszym monitorowaniem spełnienia 

warunków dotyczących upoważnienia 

określonych w ust. 1. 

 4. Upoważnienie osoby trzeciej zgodnie z 

niniejszym artykułem obowiązuje na 

całym terytorium Unii.  
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 5. ESMA cofa upoważnienie w 

następujących przypadkach: 

 a) osoba trzecia jednoznacznie zrzeka się 

upoważnienia; 

 b) osoba trzecia uzyskała upoważnienie w 

wyniku złożenia fałszywych oświadczeń 

lub w jakikolwiek inny sposób sprzeczny 

z prawem; lub 

 c) ESMA uważa, że osoba trzecia nie 

spełnia już warunków określonych w ust. 

1. 

 6. ESMA opracuje projekty regulacyjnych 

standardów technicznych określających 

informacje, jakie należy przekazywać we 

wniosku o upoważnienie osoby trzeciej 

zgodnie z ust. 1. 

 ESMA przedłoży Komisji te projekty 

regulacyjnych standardów technicznych 

do dnia [12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia]. 

 7. Komisja przyjmuje rozporządzenie w 

sprawie opłat. Rozporządzenie to określa 

w szczególności rodzaj opłat i czynności, 

za które są pobierane, ich wysokość oraz 

sposób ich uiszczenia. Wysokość opłaty 

pobieranej od osoby trzeciej obejmuje 

wszystkie koszty administracyjne i jest 

proporcjonalna do obrotów osoby 

trzeciej.  

 8. Komisja jest uprawniona do 

uzupełniania niniejszego rozporządzenia 

poprzez przyjęcie regulacyjnych 

standardów technicznych, o których mowa 

w niniejszym ustępie, zgodnie z art. 10–14 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 4a 

 Osoba trzecia weryfikująca inwestycje 

zrównoważone środowiskowo 

 1. Osoba trzecia, o której mowa w art. 4 

ust. 2ba, zostaje upoważniona przez 

ESMA do oceny zgodności produktów 

finansowych z kryteriami określonymi w 

art. 3. ESMA udziela upoważnienia, o ile 

spełnione są następujące warunki: 

 a) osoba trzecia jest osobą prawną 

posiadającą siedzibę w Unii;  

 b) osoba trzecia pobiera wyłącznie 

niedyskryminacyjne i oparte na kosztach 

opłaty od uczestników rynku finansowego, 

których produkty finansowe ocenia, bez 

różnicowania opłat zależnie od wyników 

swojej oceny lub w związku z tymi 

wynikami; ceny i opłaty związane z tymi 

usługami oceny są podawane do 

wiadomości publicznej, dla każdej 

świadczonej usługi oddzielnie, w tym 

zniżki i rabaty oraz warunki korzystania z 

tych obniżek; osoba trzecia umożliwia 

potencjalnym klientom i klientom dostęp 

do określonych usług oddzielnie;  

 c) wykonywanie innej działalności przez 

osobę trzecią nie narusza niezależności 

ani integralności jej oceny; 

 d) strona trzecia wykazuje wystarczającą 

kondycję finansową finansowaną z 

kapitału własnego w celu kontynuowania 

świadczenia usług bez ryzyka, że zostanie 

ograniczona niezależność lub integralność 

jej oceny;  

 e) osoba trzecia lub jakikolwiek podmiot 

powiązany, o którym mowa w ust. 9 lit. b) 

międzynarodowego standardu 

rachunkowości 24 („ujawnianie 

informacji na temat podmiotów 

powiązanych”) w załączniku do 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1126/2008, nie zapewnia usług 
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doradczych, audytowych lub 

równoważnych w żadnej formie na rzecz 

uczestnika rynku finansowego 

zaangażowanego w opracowanie, 

wprowadzenie do obrotu, dystrybucję lub 

sprzedaż danego produktu finansowego;  

 f) osoba trzecia stosuje się do uznanego 

kodeksu postępowania dotyczącego ładu 

korporacyjnego lub do zasad dobrego ładu 

korporacyjnego;  

 g) członkowie organu zarządzającego, 

zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 

pkt 36 MiFDII [2], osoby trzeciej 

posiadają kwalifikacje zawodowe, 

wykształcenie, wiedzę i doświadczenie 

odpowiednie do zadań osoby trzeciej, 

cieszą się nieposzlakowaną opinią i są 

osobami uczciwymi; 

 h) niezależni członkowie stanowią co 

najmniej jedną trzecią składu organu 

zarządzającego osoby trzeciej, przy czym 

są to nie mniej niż dwie osoby; 

 i) osoba trzecia podejmuje wszelkie 

niezbędne kroki w celu zapewnienia, by 

na weryfikację zgodności z kryteriami 

określonymi w art. 3 dotyczącymi 

zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej nie miały 

wpływu żadne istniejące lub potencjalne 

konflikty interesów lub relacje biznesowe 

osoby trzeciej, jej jednostki dominującej, 

jednostki dominującej najwyższego 

szczebla lub innego podmiotu 

powiązanego, jej udziałowców lub 

członków, kierowników, pracowników lub 

jakiejkolwiek innej osoby fizycznej, z 

której usług korzysta lub której usługi 

kontroluje osoba trzecia. W tym celu 

osoba trzecia ustanawia, utrzymuje, 

wprowadza i dokumentuje skuteczny 

system kontroli wewnętrznej regulujący 

realizację strategii i procedur mających 

na celu wskazywanie potencjalnych 

konfliktów interesów oraz zapobieganie 

im. Wskazane potencjalne lub istniejące 

konflikty interesów są bezzwłocznie 



 

PE632.153v01-00 184/186 AM\1172566PL.docx 

PL 

eliminowane lub minimalizowane oraz 

ujawniane. Osoba trzecia ustanawia, 

utrzymuje, egzekwuje i dokumentuje 

odpowiednie procedury i procesy w celu 

zapewnienia niezależności oceny 

kryteriów dotyczących zrównoważonej 

środowiskowo działalności gospodarczej. 

Osoba trzecia okresowo monitoruje te 

strategie i procedury oraz dokonuje ich 

przeglądu, aby dokonać oceny ich 

skuteczności oraz ocenić konieczność ich 

aktualizacji; oraz 

 j) osoba trzecia może wykazać, że 

wykorzystuje odpowiednie metody, 

gwarancje operacyjne i procesy 

wewnętrzne, które umożliwiają jej ocenę 

spełnienia kryteriów dotyczących 

zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej.  

 2. Upoważniona osoba trzecia musi w 

każdym momencie spełnić warunki 

upoważnienia określone w ust. 1. Osoba 

trzecia upoważniona zgodnie z ust. 1 

powiadamia niezwłocznie ESMA o 

wszelkich istotnych zmianach w 

informacjach przekazanych zgodnie z tym 

ustępem lub o wszelkich innych 

zmianach, które w uzasadniony sposób 

można uznać za wpływające na ocenę 

ESMA. 

 3. ESMA pobiera od osoby trzeciej, o 

której mowa w ust. 1, opłaty, aby pokryć 

niezbędne wydatki związane z oceną 

wniosków o upoważnienie oraz z 

późniejszym monitorowaniem spełnienia 

warunków dotyczących upoważnienia 

określonych w ust. 1. 

 4. Upoważnienie osoby trzeciej zgodnie z 

niniejszym artykułem obowiązuje na 

całym terytorium Unii.  

 5. ESMA cofa upoważnienie w 

następujących przypadkach: 

 a) osoba trzecia jednoznacznie zrzeka się 

upoważnienia; 
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 b) osoba trzecia uzyskała upoważnienie w 

wyniku złożenia fałszywych oświadczeń 

lub w jakikolwiek inny sposób sprzeczny 

z prawem; lub 

 c) ESMA uważa, że osoba trzecia nie 

spełnia już warunków określonych w ust. 

1.  

 6. ESMA opracuje projekty regulacyjnych 

standardów technicznych określających 

informacje, jakie należy przekazywać we 

wniosku o upoważnienie osoby trzeciej 

zgodnie z ust. 1. ESMA przedłoży Komisji 

te projekty regulacyjnych standardów 

technicznych do dnia [12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia]. 

 7. Komisja przyjmuje rozporządzenie w 

sprawie opłat. Rozporządzenie to określa 

w szczególności rodzaj opłat i czynności, 

za które są pobierane, ich wysokość oraz 

sposób ich uiszczenia. Wysokość opłaty 

pobieranej od osoby trzeciej obejmuje 

wszystkie koszty administracyjne i jest 

proporcjonalna do obrotów osoby 

trzeciej.  

 8. Komisja jest uprawniona do 

uzupełniania niniejszego rozporządzenia 

poprzez przyjęcie regulacyjnych 

standardów technicznych, o których mowa 

w niniejszym ustępie, zgodnie z art. 10–14 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. [1] 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 

1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. 

przyjmujące określone międzynarodowe 

standardy rachunkowości zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 

L 320, 29.11.2008, s. 1). [2] Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego o Rady 

2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 

sprawie rynków instrumentów 

finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 

2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 

(Dz.U. L 173, 12.6.2014, s. 349–496). 

Or. en 
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