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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
roheliste võlakirjade kohta
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2021)0391),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0311/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 5. novembri 2021. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Üleminek vähese CO2 heitega, 
kestlikumale, ressursitõhusale ja õiglasele 
ringmajandusele on liidu majanduse 
pikaajalise konkurentsivõime ja inimeste 
heaolu tagamisel keskse tähtsusega. Liit 
sõlmis 2016. aastal Pariisi kokkuleppe31. 
Selle artikli 2 lõike 1 punktis c on 
sätestatud eesmärk tugevdada 
kliimamuutustele reageerimist muu hulgas 
seeläbi, et rahastamisvood viiakse 
kooskõlla vähese kasvuhoonegaaside heite 
ja kliimamuutute suhtes 
vastupanuvõimelisema arengu 
saavutamisega.

(1) Üleminek vähese CO2 heitega, 
kestlikule, ressursitõhusale ja õiglasele 
ringmajandusele on liidu majanduse 
pikaajalise konkurentsivõime ja inimeste 
heaolu tagamisel keskse tähtsusega. Liit 
sõlmis 2016. aastal Pariisi kokkuleppe31. 
Selle artikli 2 lõike 1 punktis c on 
sätestatud eesmärk tugevdada 
kliimamuutustele reageerimist muu hulgas 
seeläbi, et rahastamisvood viiakse 
kooskõlla vähese kasvuhoonegaaside heite 
ja kliimamuutute suhtes 
vastupanuvõimelisema arengu 
saavutamisega.

__________________ __________________
31 Nõukogu 5. oktoobri 2016. aasta otsus 
(EL) 2016/1841 Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni alusel vastu võetud 
Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel 
sõlmimise kohta (ELT L 282, 19.10.2016, 
lk 4).

31 Nõukogu 5. oktoobri 2016. aasta otsus 
(EL) 2016/1841 Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni alusel vastu võetud 
Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel 
sõlmimise kohta (ELT L 282, 19.10.2016, 
lk 4).

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Komisjoni 22. novembri 2016. 
aasta teatises „Euroopa jätkusuutliku 
tuleviku järgmised sammud“ seotakse 
kestliku arengu sihid liidu 
poliitikaraamistikuga, et tagada kõigi 
liidu meetmete ja poliitiliste algatuste 
vastavus kestliku arengu sihtidele. 
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Ülemkogu kinnitas oma 20. juuni 2017. 
aasta järeldustes liidu ja liikmesriikide 
kindlat tahet rakendada kestliku arengu 
sihte täielikult, sidusalt, ulatuslikult, 
integreeritult ja tõhusalt ning tihedas 
koostöös partnerite ja muude 
sidusrühmadega. Euroopa Liidu leping ja 
Euroopa Liidu toimimise leping 
kajastavad liidu sotsiaalset ja 
keskkonnamõõdet.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskavas32 (14.1.2020) on ette 
nähtud keskkonnasäästlike võlakirjade 
standardi loomine, et suurendada 
investeerimisvõimalusi ja lihtsustada selge 
märgise abil keskkonnasäästlike 
investeeringute väljaselgitamist. Euroopa 
Ülemkogu kutsus oma 2020. aasta 
detsembri järeldustes komisjoni üles 
esitama seadusandlikku ettepanekut 
roheliste võlakirjade standardi kohta33.

(2) Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskavas32 (14.1.2020) on ette 
nähtud keskkonnasäästlike võlakirjade 
standardi loomine, et suurendada 
investeerimisvõimalusi ja lihtsustada selge 
märgise abil keskkonnasäästlike 
investeeringute väljaselgitamist. Euroopa 
Ülemkogu kutsus oma 2020. aasta 
detsembri järeldustes komisjoni üles 
esitama seadusandlikku ettepanekut 
roheliste võlakirjade standardi kohta33. 
Oma 29. mai 2018. aasta resolutsioonis 
jätkusuutliku rahastamise kohta33a ja 13. 
novembri 2020. aasta resolutsioonis 
„Kestliku Euroopa investeerimiskava – 
kuidas rahastada rohelist kokkulepet“33b 
rõhutas Euroopa Parlament vajadust 
Euroopa roheliste võlakirjade standardi 
järele.33a

__________________ __________________
32 COM(2020) 21 final. 32 COM(2020) 21 final.
33 EUCO 22/20. 33 EUCO 22/20.

33a ELT C 76, 9.3.2020, lk 23.
33b ELT C 415, 13.10.2021, lk 22.
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Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Liidu kliima- ja kestliku arengu 
sihtide saavutamiseks tuleb suunata 
kapitalivood kestlikesse 
investeeringutesse. Probleemide ulatuse 
ning tegevusetusest või hilinenud 
tegevusest tekkivate kulude suuruse tõttu 
tuleks liidu finantssüsteemi ja -
instrumente järk-järgult kohandada, et 
toetada majanduse kestlikku toimimist. 
Selleks peab kestlik rahandus muutuma 
valdavaks, mistõttu tuleb arvesse võtta 
finantstoodete ja -teenuste mõju 
kestlikkusele. Kuna kestlikud võlakirjad 
soodustavad uusi investeeringuid 
kestlikku majandustegevusse, on nende 
abil võimalik eriti tõhusalt hoogustada 
üleminekut rohemajandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Keskkonnasäästlikud võlakirjad on 
üks peamisi vähese süsinikdioksiidiheitega 
tehnoloogia, energia- ja ressursitõhususe 
ning keskkonnahoidliku transpordi- ja 
teadustaristuga seotud investeeringute 
rahastamise vahendeid. Selliseid võlakirju 
võivad emiteerida finants- ja 
mittefinantsettevõtjad ning 
valitsemissektor. Erinevad olemasolevad 

(3) Kestlikud võlakirjad on üks peamisi 
vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia, 
energia- ja ressursitõhususe ning 
keskkonnahoidliku transpordi- ja 
teadustaristuga seotud investeeringute 
rahastamise vahendeid. Selliseid võlakirju 
võivad emiteerida finants- ja 
mittefinantsettevõtjad ning 
valitsemissektor. Erinevad olemasolevad 
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keskkonnasäästlike võlakirjade algatused ei 
taga keskkonnasäästliku 
majandustegevuse ühtset määratlust. Nii ei 
saa investorid lihtsalt leida üles võlakirju, 
millest saadavad tulud on kooskõlas Pariisi 
kokkuleppes sätestatud 
keskkonnaeesmärkidega või aitavad neid 
saavutada.

keskkonnasäästlike võlakirjade algatused ei 
taga ökoloogiliselt ja sotsiaalselt kestliku 
majandustegevuse ühtset määratlust. Nii ei 
saa investorid lihtsalt leida üles võlakirju, 
millest saadavad tulud on kooskõlas Pariisi 
kokkuleppes ja kestliku arengu sihtides 
sätestatud kestlikkuse eesmärkidega või 
aitavad neid saavutada.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On tõenäoline, et liikmesriigid 
võtavad olemasolevaid erinevusi ja ühiste 
eeskirjade puudumist arvestades Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega kooskõla 
tagamiseks vastu erinevad meetmed ja 
lähenemisviisid, mis seetõttu 
kahjustavad/takistavad otseselt siseturu 
korralikku toimimist ja on kahjulikud ka 
keskkonnasäästlike võlakirjade 
emitentidele. Ärihuvidest lähtuvatel 
prioriteetidel rajanevate turutavade 
paralleelne areng viib erinevate 
tulemusteni, mis tähendab, et turg killustub 
ning siseturu toimimise ebatõhusus võib 
süveneda. Erinevad standardid ja turutavad 
teevad eri võlakirjade võrdlemise 
keeruliseks, loovad emitentidele 
ebavõrdsed turutingimused, tekitavad 
siseturul lisatõkkeid ja võivad moonutada 
investeerimisotsuseid.

(5) On tõenäoline, et liikmesriigid 
võtavad olemasolevaid erinevusi ja ühiste 
eeskirjade puudumist arvestades Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega kooskõla 
tagamiseks vastu erinevad meetmed ja 
lähenemisviisid, mis seetõttu 
kahjustavad/takistavad otseselt siseturu 
korralikku toimimist ja on kahjulikud ka 
keskkonnasäästlike võlakirjade 
emitentidele. Ärihuvidest lähtuvatel 
prioriteetidel rajanevate turutavade 
paralleelne areng viib erinevate 
tulemusteni, mis tähendab, et turg killustub 
ning siseturu toimimise ebatõhusus võib 
süveneda. Erinevad standardid ja turutavad 
teevad eri võlakirjade võrdlemise 
keeruliseks, loovad emitentidele 
ebavõrdsed turutingimused, tekitavad 
siseturul lisatõkkeid ning võivad 
põhjustada rohepesu ja moonutada 
investeerimisotsuseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) See, et väliste hindajate jaoks 
puuduvad ühtsed keskkonnasäästlike 
võlakirjade hindamise eeskirjad ja et 
keskkonnasäästlike tegevuste määratlused 
on erinevad, teeb siseturul pakutavate 
võlakirjadega seotud 
keskkonnaeesmärkide võrdlemise 
investorite jaoks üha keerulisemaks. 
Keskkonnasäästlike võlakirjade turg on 
sisuliselt rahvusvaheline, sest turuosalised 
kauplevad võlakirjadega piiriüleselt ja 
kasutavad kolmandast isikust väliste 
hindajate teenuseid samuti piiriüleselt. 
Liidu tasandil tegutsemisega saaks 
vähendada keskkonnasäästlike võlakirjade 
ja nendega seotud välise hindamise 
teenuste siseturu killustumise riski ning 
tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2020/85234 kohaldamine 
selliste võlakirjade turul.

(6) See, et väliste hindajate jaoks 
puuduvad ühtsed kestlike võlakirjade 
hindamise eeskirjad ja et kestlike tegevuste 
määratlused on erinevad, teeb siseturul 
pakutavate võlakirjadega seotud 
kestlikkuse eesmärkide võrdlemise 
investorite jaoks üha keerulisemaks. 
Kestlike võlakirjade turg on sisuliselt 
rahvusvaheline, sest turuosalised 
kauplevad võlakirjadega piiriüleselt ja 
kasutavad kolmandast isikust väliste 
hindajate teenuseid samuti piiriüleselt. 
Liidu tasandil tegutsemisega saaks 
vähendada kestlike võlakirjade ja nendega 
seotud välise hindamise teenuste siseturu 
killustumise riski ning tagada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2020/85234 kohaldamine selliste 
võlakirjade turul.

__________________ __________________
34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuni 2020. aasta määrus 
(EL) 2020/852, millega kehtestatakse 
kestlike investeeringute hõlbustamise 
raamistik ja muudetakse määrust 
(EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, 
lk 13).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuni 2020. aasta määrus 
(EL) 2020/852, millega kehtestatakse 
kestlike investeeringute hõlbustamise 
raamistik ja muudetakse määrust 
(EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, 
lk 13).

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Selleks et hõlbustada 
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mitmesuguste kestlike võlakirjade 
emissioonide võrdlemist ja soodustada 
roheliste võlakirjade kohta andmete 
kogumise standardimist, tuleks 
läbipaistvusnõudeid kohaldada kõigi 
liidus kestlikena turustatavate võlakirjade 
suhtes. Investorite paremaks kaitsmiseks 
ja kestlikena turustatavate võlakirjadega 
seotud rohepesu vältimiseks tuleks selliste 
võlakirjade kohta avalikustatava teabe 
suhtes kohaldada sama väliskontrolli 
standardit, mida kohaldatakse Euroopa 
roheliste võlakirjade suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Tuletades meelde Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühist 
tahet järgida kestliku ja kaasava 
majanduskasvu toetamiseks Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas ette nähtud 
põhimõtteid ning tunnistades 
rahvusvaheliste inimõiguste ja töötaja 
õiguste miinimumstandardite 
asjakohasust, lähtub liit kestlikkuse laiast 
tähendusest, mis hõlmab keskkonna-, 
sotsiaalseid ja juhtimisaspekte. Sellega 
seoses ning kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
2019/20881a esitatud jätkusuutlike 
investeeringute määratlusega ei tohiks 
ökoloogiliselt kestlikud tegevused 
kahjustada sotsiaalse kestlikkuse 
eesmärke. Seega peaksid ökoloogiliselt 
kestlikud võlakirjad vastama määruses 
(EL) 2019/2088 osutatud põhimõttele „ei 
kahjusta oluliselt“ ja nende puhul tuleks 
võtta arvesse nimetatud määruse alusel 
vastu võetud regulatiivseid tehnilisi 
standardeid, milles seda põhimõtet 
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täpsustatakse. See hõlmab kooskõla 
OECD suunistega hargmaistele 
ettevõtetele ning ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtetega, sealhulgas 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste 
deklaratsiooniga, ILO kaheksa 
põhikonventsiooniga ja rahvusvahelise 
inimõiguste koodeksiga. ILO 
põhikonventsioonides on kindlaks 
määratud inimõigused ja töötajate 
õigused, mida äriühingud peaksid 
austama. Osa neist rahvusvahelistest 
normidest, sealhulgas orjapidamise ja 
sunniviisilise töö keeld ning 
diskrimineerimiskeelu põhimõte, on 
sätestatud ka Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas.
__________________
1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 
2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust 
käsitleva teabe avalikustamist 
finantsteenuste sektoris (ELT L 317, 
9.12.2019, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa rohelistest võlakirjadest 
saadavaid tulusid tuleks kasutada sellise 
majandustegevuse rahastamiseks, millel on 
keskkonnale püsivalt positiivne mõju. Seda 
on võimalik saavutada mitmeti. Kuna 
põhivara on pikaajaline vara, on esimene 
võimalus kasutada Euroopa rohelistest 
võlakirjadest saadud tulusid sellise 
materiaalse või immateriaalse põhivara 
rahastamiseks, mis ei ole finantsvara, aga 
on seotud määruse (EL) 2020/852 artiklis 3 

(9) Euroopa rohelistest võlakirjadest 
saadavaid tulusid tuleks kasutada kestliku 
majandustegevuse rahastamiseks, millel on 
keskkonnale püsivalt positiivne mõju. Seda 
on võimalik saavutada mitmeti. Kuna 
põhivara on pikaajaline vara, on esimene 
võimalus kasutada Euroopa rohelistest 
võlakirjadest saadud tulusid sellise 
materiaalse või immateriaalse põhivara 
rahastamiseks, mis ei ole finantsvara, aga 
on seotud määruse (EL) 2020/852 artiklis 3 



PR\1244367ET.docx 13/101 PE700.638v01-00

ET

sätestatud nõuetele (taksonoomianõuded) 
vastava keskkonnasäästliku 
majandustegevusega. Kuna finantsvarasid 
saab kasutada sellise majandustegevuse 
rahastamiseks, millel on keskkonnale 
püsivalt positiivne mõju, on teine võimalus 
kasutada tulusid finantsvara rahastamiseks, 
kui finantsvarast saadud tulud jaotatakse 
taksonoomianõuetele vastavale 
majandustegevusele. Kuna ka 
kodumajapidamiste varal võib olla 
keskkonnale pikaajaline positiivne mõju, 
peaks selline finantsvara hõlmama ka 
kodumajapidamiste vara. Kuna 
investeeringukulusid ja teatavaid 
tegevuskulusid saab kasutada põhivara 
omandamiseks, uuendamiseks või 
hooldamiseks, on kolmas kõnealustest 
võlakirjadest saadavate tulude kasutamise 
võimalus sellise majandustegevusega 
seotud investeeringu- ja tegevuskulude 
rahastamine, mis vastab 
taksonoomianõuetele või hakkab neile 
nõuetele vastama üsna varsti pärast 
asjaomase võlakirja emiteerimist 
(asjaomase majandustegevuse ja 
investeeringute erisustest tingitud 
põhjendatud juhul veidi hiljem). Eespool 
kirjeldatud põhjustel peaks investeeringu- 
ja tegevuskulud hõlmama ka 
kodumajapidamiste kulutusi.

sätestatud nõuetele (taksonoomianõuded) 
vastava keskkonnasäästliku 
majandustegevusega. Kuna finantsvarasid 
saab kasutada sellise majandustegevuse 
rahastamiseks, millel on keskkonnale 
püsivalt positiivne mõju, on teine võimalus 
kasutada tulusid finantsvara rahastamiseks, 
kui finantsvarast saadud tulud jaotatakse 
taksonoomianõuetele vastavale 
majandustegevusele. Kuna ka 
kodumajapidamiste varal võib olla 
keskkonnale pikaajaline positiivne mõju, 
peaks selline finantsvara hõlmama ka 
kodumajapidamiste vara. Kuna 
investeeringukulusid ja teatavaid 
tegevuskulusid saab kasutada põhivara 
omandamiseks, uuendamiseks või 
hooldamiseks, on kolmas kõnealustest 
võlakirjadest saadavate tulude kasutamise 
võimalus sellise majandustegevusega 
seotud investeeringu- ja tegevuskulude 
rahastamine, mis vastab 
taksonoomianõuetele või hakkab neile 
nõuetele vastama üsna varsti pärast 
asjaomase võlakirja emiteerimist 
(asjaomase majandustegevuse ja 
investeeringute erisustest tingitud 
põhjendatud juhul veidi hiljem). Eespool 
kirjeldatud põhjustel peaks investeeringu- 
ja tegevuskulud hõlmama ka 
kodumajapidamiste kulutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Määruse (EL) 2020/852 artikli 10 
lõikes 2 eristatakse keskkonnasäästlikku 
tegevust üleminekumajandustegevusest, 
mille jaoks ei ole tehnoloogiliselt ja 
majanduslikult teostatavaid vähese CO2 
heitega alternatiive. Sellist vahet tuleks 
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teha ka kestlike võlakirjade puhul ja 
üleminekutegevuseks kasutatava 
võlakirjade müügitulu protsendimäär 
tuleks selgelt teatavaks teha.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9b) Käesoleva määruse eesmärk on 
luua roheliste võlakirjade kuldstandard. 
Seega ei tohiks see kahjustada praeguseid 
parimaid turutavasid. Praegune turutava 
on mitte kasutada roheliste võlakirjade 
müügitulu gaasi või tuumaenergia 
tootmisega seotud kuludeks. Seetõttu ei 
tohiks Euroopa roheliste võlakirjadega 
rahastada tegevusi, mis on seotud 
tuumaenergiat kasutava elektritootmisega 
või maagaasist elektri tootmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Valitsemissektori esindajad on 
sageli keskkonnasäästlike võlakirjade 
emitendid, mistõttu peaksid ka nemad 
saama välja anda Euroopa rohelisi 
võlakirju, kui neist saadavaid tulusid 
kasutatakse taksonoomianõuetele vastavate 
varade või kulutuste rahastamiseks või 
selliste varade või kulutuste rahastamiseks, 
mis hakkavad nimetatud nõuetele vastama 
üsna varsti pärast asjaomase võlakirja 

(10) Valitsemissektori esindajad on 
sageli keskkonnasäästlike võlakirjade 
emitendid, mistõttu peaksid ka nemad 
saama välja anda Euroopa rohelisi 
võlakirju, kui neist saadavaid tulusid 
kasutatakse taksonoomianõuetele vastavate 
varade või kulutuste rahastamiseks või 
selliste varade või kulutuste rahastamiseks, 
mis hakkavad nimetatud nõuetele vastama 
üsna varsti pärast asjaomase võlakirja 
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emiteerimist (asjaomase majandustegevuse 
ja investeeringute erisustest tingitud 
põhjendatud juhul veidi hiljem).

emiteerimist (asjaomase majandustegevuse 
ja investeeringute erisustest tingitud 
põhjendatud juhul veidi hiljem). Rohelisi 
avaliku sektori investeeringuid saaks 
hoogustada võla ja puudujäägi 
võimaldamisega Euroopa roheliste 
võlakirjade näol ning soodsa 
kohtlemisega liidu eelarve juhtimise 
raamistikus.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Liidu institutsioonid ja asutused 
peaksid kestlikkuse eesmärkide, 
sealhulgas määruses (EL) 2020/852 
määratletud eesmärkide saavutamisel 
järgima liidu standardeid. Seega peaksid 
nad kasutama Euroopa roheliste 
võlakirjade standardit kindla 
müügitulukasutusega võlakirjade (use-of-
proceeds bonds) emiteerimisel, mille 
eesmärk on ökoloogiline kestlikkus. 
Euroopa Investeerimispank kui juhtiv 
ülemaailmne roheliste võlakirjade emitent 
on juba võtnud kohustuse viia oma 
roheliste võlakirjade programm Euroopa 
roheliste võlakirjade standardiga 
kooskõlla.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määruse (EL) 2020/852 artikli 4 
kohaselt peavad liikmesriigid ja liit 
kohaldama nimetatud määruse artiklis 3 
sätestatud keskkonnasäästliku 
majandustegevuse kindlakstegemise 
kriteeriume kõikide meetmete puhul, 
millega nähakse finantsturu osalistele ja 
emitentidele ette nõuded finantstoodete või 
äriühingute võlakirjade kohta, mida 
pakutakse keskkonnasäästlikena. Seetõttu 
on loogiline, et määruse (EL) 2020/852 
artikli 3 punktis d nimetatud tehnilised 
sõelumiskriteeriumid peaksid määrama, 
millist põhivara, kulutusi ja finantsvara 
võib Euroopa rohelistest võlakirjadest 
saadavatest tuludest rahastada. Kuna 
keskkonnasäästlikkuse valdkonnas on 
oodata tehnilist arengut, on tõenäoline, et 
määruse (EL) 2020/852 artikli 10 lõike 3, 
artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 või 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakte aja jooksul 
muudetakse. Sellistest muudatustest 
olenemata ning selleks et tagada 
õiguskindlus ja hoida ära tehniliste 
sõelumiskriteeriumide muutmise 
negatiivne mõju juba emiteeritud Euroopa 
roheliste võlakirjade hinnale, peaksid 
emitendid saama kuni võlakirja 
lunastustähtajani tulusid sobilikule 
põhivarale või kulutustele jaotades 
kohaldada neid tehnilisi 
sõelumiskriteeriumeid, mida kohaldati 
võlakirja väljaandmise ajal. Finantsvarasse 
paigutatud Euroopa roheliste võlakirjadega 
seotud õiguskindluse tagamiseks tuleb 
täpsustada, et sellise finantsvaraga 
rahastatav majandustegevus peab vastama 
finantsvara loomise hetkel kohaldatavatele 
tehnilistele sõelumiskriteeriumidele. Kui 
asjaomaseid delegeeritud õigusakte 
muudetakse, peaks emitent jaotama tulud 
muudetud õigusaktide kohaselt viie aasta 
jooksul.

(11) Määruse (EL) 2020/852 artikli 4 
kohaselt peavad liikmesriigid ja liit 
kohaldama nimetatud määruse artiklis 3 
sätestatud keskkonnasäästliku 
majandustegevuse kindlakstegemise 
kriteeriume kõikide meetmete puhul, 
millega nähakse finantsturu osalistele ja 
emitentidele ette nõuded finantstoodete või 
äriühingute võlakirjade kohta, mida 
pakutakse keskkonnasäästlikena. Seetõttu 
on loogiline, et määruse (EL) 2020/852 
artikli 3 punktis d nimetatud tehnilised 
sõelumiskriteeriumid peaksid määrama, 
millist põhivara, kulutusi ja finantsvara 
võib Euroopa rohelistest võlakirjadest 
saadavatest tuludest rahastada. Kuna 
keskkonnasäästlikkuse valdkonnas on 
oodata tehnilist arengut, on tõenäoline, et 
määruse (EL) 2020/852 artikli 10 lõike 3, 
artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 või 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakte aja jooksul 
muudetakse. Sellistest muudatustest 
olenemata ning selleks et tagada 
õiguskindlus ja hoida ära tehniliste 
sõelumiskriteeriumide muutmise 
negatiivne mõju juba emiteeritud Euroopa 
roheliste võlakirjade hinnale, peaksid 
emitendid saama kuni võlakirja 
lunastustähtajani tulusid sobilikule 
põhivarale või kulutustele jaotades 
kohaldada neid tehnilisi 
sõelumiskriteeriumeid, mida kohaldati 
võlakirja väljaandmise ajal. Finantsvarasse 
paigutatud Euroopa roheliste võlakirjadega 
seotud õiguskindluse tagamiseks tuleb 
täpsustada, et sellise finantsvaraga 
rahastatav majandustegevus peab vastama 
finantsvara loomise hetkel kohaldatavatele 
tehnilistele sõelumiskriteeriumidele. Kui 
asjaomaseid delegeeritud õigusakte 
muudetakse, peaks emitent jaotama tulud 
muudetud õigusaktide kohaselt viie aasta 
jooksul. Delegeeritud õigusaktide 
muutmise tõttu ei tohiks nõuda varem 
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kasutusele võetud müügitulu 
ümberpaigutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Euroopa roheliste võlakirjade 
emitendid peaksid kasutama selliseid 
võlakirju osana oma kõikehõlmavast 
kestlikkuse strateegiast. Seega peaksid 
emitendid järgima teatavaid üksuse 
tasandi kestlikkusnõudeid. See hõlmab 
määruses (EL) 2019/2088 osutatud olulise 
kahju ärahoidmise põhimõtte järgimist, 
võttes investeerimisotsustes arvesse 
peamist kahjulikku mõju, ja määruse 
(EL) 2020/852 artiklis 18 sätestatud 
minimaalsete kaitsemeetmete 
rakendamist. Samuti ei tohiks emitendid 
osaleda maksustamise vältimises riikide 
kaudu, mis on kantud maksualast 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 
ELi loetellu.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12b) Euroopa roheliste võlakirjade 
eesmärk on aidata äriühingutel minna üle 
kestlikule toimimisele. Seega peaksid 
Euroopa rohelisi võlakirju kasutama 
ainult need äriühingud, kellel on eeldusi 
kestlikult toimima hakata ning kes 
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järgivad Pariisi kokkulepet, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 
2021/11191a (edaspidi „Euroopa 
kliimamäärus“) ja maksimaalselt 1,5 °C 
globaalse soojenemise stsenaariumi. 
Seepärast peaksid Euroopa roheliste 
võlakirjade emitendid töötama välja 
üleminekukava, milles näidatakse, kuidas 
nad tagavad 1,5 °C globaalse soojenemise 
stsenaariumi järgimise ja saavutavad 
2050. aastaks kliimaneutraalsuse.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. juuni 2021. aasta määrus (EL) 
2021/1119, millega kehtestatakse 
kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik 
ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 401/2009 ja (EL) 2018/1999 (Euroopa 
kliimamäärus) (ELT L 243, 9.7.2021, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investoritele tuleb anda kogu teave, 
mida neil on Euroopa roheliste võlakirjade 
keskkonnamõju hindamiseks ja selliste 
võlakirjade omavahel võrdlemiseks vaja. 
Selleks tuleb sätestada konkreetsed 
standardsed avalikustamisnõuded, mis 
tagavad läbipaistvuse selles, kuidas emitent 
kavatseb jaotada võlakirjast saadud tulud 
sobivale põhivarale, kulutustele ja 
finantsvarale ning kuidas need on tegelikult 
jaotatud. Sellist läbipaistvust saab kõige 
paremini saavutada Euroopa roheliste 
võlakirjade teabelehe ja iga-aastase 
jaotusaruandega. Euroopa roheliste 
võlakirjade võrreldavuse parandamiseks ja 
asjaomase teabe leidmise lihtsustamiseks 

(13) Investoritele tuleb anda kogu teave, 
mida neil on kestlike võlakirjade 
keskkonnamõju hindamiseks ja selliste 
võlakirjade omavahel võrdlemiseks vaja. 
Selleks tuleb sätestada konkreetsed 
standardsed avalikustamisnõuded, mis 
tagavad läbipaistvuse selles, kuidas emitent 
kavatseb jaotada võlakirjast saadud tulud 
sobivale põhivarale, kulutustele ja 
finantsvarale ning kuidas need on tegelikult 
jaotatud. Sama tuleks teha ka kestlike 
võlakirjade puhul, mille müügitulu ei 
kasutata konkreetsete majandustegevuste 
jaoks, vaid see on seotud äriühingu üldise 
kestlikkuse tulemustega. Sellist 
läbipaistvust saab kõige paremini 
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on vaja sätestada sellise teabe 
avalikustamise mallid.

saavutada kestlike võlakirjade teabelehe ja 
iga-aastase jaotusaruandega. Kestlike 
võlakirjade võrreldavuse parandamiseks ja 
asjaomase teabe leidmise lihtsustamiseks 
on vaja sätestada sellise teabe 
avalikustamise mallid.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Investorid peaksid saama 
usaldusväärset teavet Euroopa roheliste 
võlakirjade kohta kulutõhusalt. Seetõttu 
peaksid Euroopa roheliste võlakirjade 
emitendid tellima välistelt hindajatelt 
võlakirjade teabelehe emiteerimiseelse 
hindamise ja võlakirjade iga-aastase 
jaotusaruande emiteerimisjärgse 
hindamise.

(14) Investorid peaksid saama 
usaldusväärset teavet kestlike võlakirjade 
kohta kulutõhusalt. Seetõttu peaksid 
kestlike võlakirjade emitendid tellima 
välistelt hindajatelt kestlike võlakirjade 
teabelehe emiteerimiseelse hindamise ja 
kestlike võlakirjade iga-aastase 
jaotusaruande emiteerimisjärgse 
hindamise.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa roheliste võlakirjade 
emitendid peaksid täitma investoritele 
antud lubadusi ja jaotama võlakirjadest 
saadud tulud üsna varsti pärast 
emiteerimist. Ent emitente ei tohiks 
karistada selle eest, et nad jaotavad 
võlakirjadest saadud tulud 
taksonoomianõuetele veel mittevastavale 
majandustegevusele, kui see saab 
vastavaks viie aasta jooksul (või teatud 

(15) Euroopa roheliste võlakirjade 
emitendid peaksid täitma investoritele 
antud lubadusi ja jaotama võlakirjadest 
saadud tulud üsna varsti pärast 
emiteerimist. Ent emitente ei tohiks 
karistada selle eest, et nad jaotavad 
võlakirjadest saadud tulud 
taksonoomianõuetele veel mittevastavale 
majandustegevusele, kui see saab 
vastavaks viie aasta jooksul (või teatud 
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juhtudel kümne aasta jooksul). Igatahes 
peavad emitendid jaotama Euroopa 
rohelistest võlakirjadest saadud tulud enne 
võlakirja lunastustähtaega.

juhtudel kümne aasta jooksul). Sel juhul 
peaksid emitendid koostama 
taksonoomiaga kooskõlla viimise kava, 
milles määratakse kindlaks, millal need 
tegevused saavad taksonoomia nõuetele 
vastavaks ja kuidas kooskõla tagatakse. 
Taksonoomiaga kooskõlla viimise kavades 
tuleks sätestada iga-aastased vaheetapid, 
mida peab kontrollima väline hindaja. 
Igatahes peavad emitendid jaotama 
Euroopa rohelistest võlakirjadest saadud 
tulud enne võlakirja lunastustähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) ESMA-le tuleks anda volitus 
töötada välja regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, et määrata kindlaks 
taksonoomiaga kooskõlla viimise kavade 
vorm ja sisu. Komisjonile tuleks anda 
õigus võtta kõnealused regulatiivsed 
tehnilised standardid vastu delegeeritud 
õigusaktiga vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 290 ning kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1095/20101a artiklitega 10–14.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta määrus (EL) 
nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse 
otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ 
(ELT L 331, 15.12.2010, lk 84). 

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teatavatel Euroopa roheliste 
võlakirjade portfelliga finantsettevõtjatel ei 
pruugi olla võimalik iga võlakirja puhul 
välja selgitada, millisele konkreetsele 
finantsvarale tulud on jaotatud. See on 
tingitud ühelt poolt võlakirjade 
lunastustähtaja ja rahastamismahtude ning 
teiselt poolt finantsettevõtja bilansis oleva 
finantsvara lunastustähtaegade ja mahtude 
erinevusest. Sellisel juhul peaksid 
finantsettevõtjad avalikustama teabe oma 
Euroopa roheliste võlakirjade portfellist 
saadud koondtulude jaotamise kohta oma 
bilansis olevate keskkonnasäästlike 
finantsvarade portfellile. Sellised 
finantsettevõtjad peaksid siis näitama iga-
aastases jaotusaruandes, et asjaomased 
keskkonnasäästlikud finantsvarad vastasid 
loomise hetkel taksonoomianõuetele. 
Tagamaks, et kõik Euroopa rohelistest 
võlakirjadest saadud tulud on jaotatud 
keskkonnasäästlikule majandustegevusele, 
peaksid finantsettevõtjad näitama ka, et 
nende keskkonnasäästlike finantsvarade 
kogus on saabumata lunastustähtajaga 
Euroopa roheliste võlakirjade kogusest 
suurem või sellega võrdne. Et esitatud 
teave oleks täielik ja ajakohane, peaks 
väline hindaja hindama iga-aastaseid 
jaotusaruandeid igal aastal. Väline hindaja 
peaks erilist tähelepanu pöörama neile 
finantsvaradele, mis ei olnud eelmise aasta 
jaotusaruandes veel emitendi bilansis.

(17) Teatavatel kestlike võlakirjade 
portfelliga finantsettevõtjatel ei pruugi olla 
võimalik iga kestliku võlakirja puhul välja 
selgitada, millisele konkreetsele 
finantsvarale tulud on jaotatud. See on 
tingitud ühelt poolt võlakirjade 
lunastustähtaja ja rahastamismahtude ning 
teiselt poolt finantsettevõtja bilansis oleva 
finantsvara lunastustähtaegade ja mahtude 
erinevusest. Sellisel juhul peaksid 
finantsettevõtjad avalikustama teabe oma 
kestlike võlakirjade portfellist saadud 
koondtulude jaotamise kohta oma bilansis 
olevate kestlike finantsvarade portfellile. 
Sellised finantsettevõtjad peaksid ühtlasi 
näitama iga-aastases jaotusaruandes, mil 
määral asjaomased keskkonnasäästlikud 
finantsvarad vastasid loomise hetkel 
taksonoomianõuetele. Euroopa roheliste 
võlakirjade puhul peaks nõuetele vastavus 
olema täielik. Tagamaks, et kõik Euroopa 
rohelistest võlakirjadest saadud tulud on 
jaotatud keskkonnasäästlikule 
majandustegevusele, peaksid 
finantsettevõtjad näitama ka, et nende 
keskkonnasäästlike finantsvarade kogus on 
saabumata lunastustähtajaga Euroopa 
roheliste võlakirjade kogusest suurem või 
sellega võrdne. Et esitatud teave oleks 
täielik ja ajakohane, peaks väline hindaja 
hindama iga-aastaseid jaotusaruandeid igal 
aastal. Väline hindaja peaks erilist 
tähelepanu pöörama neile finantsvaradele, 
mis ei olnud eelmise aasta jaotusaruandes 
veel emitendi bilansis.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Läbipaistvuse suurendamiseks 
peaksid emitendid avalikustama ka oma 
võlakirjade keskkonnamõju, avaldades 
vähemalt korra võlakirja kasutusea jooksul 
mõjuaruande. Et investorid saaks kogu 
teabe, mis on vajalik Euroopa roheliste 
võlakirjade keskkonnamõju hindamiseks, 
peaks mõjuaruannetes olema selgelt kirjas 
keskkonnamõju hindamiseks kasutatud 
parameetrid, metoodika ja eeldused. 
Euroopa roheliste võlakirjade 
võrreldavuse parandamiseks ja asjaomase 
teabe leidmise lihtsustamiseks on vaja 
sätestada sellise teabe avalikustamise 
mallid.

(18) Läbipaistvuse suurendamiseks 
peaksid emitendid avalikustama ka oma 
võlakirjade mõju kestlikkusele, avaldades 
vähemalt korra võlakirja kasutusea jooksul 
mõjuaruande. Et investorid saaks kogu 
teabe, mis on vajalik kestlike võlakirjade 
keskkonna- ja sotsiaalse mõju 
hindamiseks, peaks mõjuaruannetes olema 
selgelt kirjas keskkonna- ja sotsiaalse 
mõju hindamiseks kasutatud parameetrid, 
metoodika ja eeldused. Mõjuaruanded 
peaksid sisaldama ka emitendi 
üleminekukava kirjeldust. Kestlike 
võlakirjade võrreldavuse parandamiseks ja 
asjaomase teabe leidmise lihtsustamiseks 
on vaja sätestada sellise teabe 
avalikustamise mallid. Selleks et tagada 
mõjuaruannete õigsus ja kaitsta 
investoreid rohepesu eest, peaksid 
aruannete õigsust hindama välised 
hindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Euroopa roheliste võlakirjade turu 
tõhususe tagamiseks peaksid emitendid 
avaldama selliste võlakirjade andmed oma 
veebisaidil. Teabe usaldusväärsuse ja 
investorite veendumuse tagamiseks tuleb 
avaldada ka emiteerimiseelse ja -järgse 
hindamise aruanded.

(20) Kestlike võlakirjade turu tõhususe 
tagamiseks peaksid emitendid avaldama 
kestlike võlakirjade andmed oma 
veebisaidil. Teabe usaldusväärsuse ja 
investorite veendumuse tagamiseks tuleb 
avaldada ka emiteerimiseelse ja -järgse 
hindamise aruanded ning kestlikkusele 
avalduva mõju aruanne.
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Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Et suurendada väliste hindajate 
järelduste tegemise läbipaistvust, tagada 
väliste hindajate piisav kvalifikatsioon, 
kutsealane töökogemus ja sõltumatus ning 
vähendada huvide konfliktide riski ja nii 
tagada piisav investorikaitse, peaksid 
Euroopa roheliste võlakirjade emitendid 
kasutama ainult selliste väliste hindajate 
(sh kolmandates riikides asutatute) 
teenuseid, kes on Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) juures 
registreeritud ja selle pideva järelevalve all.

(21) Et suurendada väliste hindajate 
järelduste tegemise läbipaistvust, tagada 
väliste hindajate piisav kvalifikatsioon, 
kutsealane töökogemus ja sõltumatus ning 
vähendada huvide konfliktide riski ja nii 
tagada piisav investorikaitse, peaksid 
kestlike võlakirjade emitendid kasutama 
ainult selliste väliste hindajate (sh 
kolmandates riikides asutatute) teenuseid, 
kes on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) juures registreeritud ja selle 
pideva järelevalve all.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Väliste hindajate sõltumatuse 
tagamiseks peaksid nad vältima huvide 
konflikte ja vältimatutel juhtudel 
lahendama neid sobivalt. Seetõttu peaksid 
välised hindajad huvide konfliktid õigel 
ajal avalikustama. Samuti peaksid nad 
säilitama andmed kõigi oluliste ohtude 
kohta, mis ähvardavad nende, nende 
töötajate või teiste välises hindamises 
osalejate sõltumatust. Veel peaksid nad 
säilitama andmed selliste ohtude 
maandamiseks kasutatud kaitsemeetmete 
kohta.

(24) Väliste hindajate sõltumatuse 
tagamiseks peaksid nad täitma 
korralduslikke nõudeid ja järgima 
käitumisreegleid, et leevendada ja vältida 
huvide konflikte ja vältimatutel juhtudel 
lahendada neid sobivalt. Seetõttu peaksid 
välised hindajad huvide konfliktid õigel 
ajal avalikustama. Samuti peaksid nad 
säilitama andmed kõigi oluliste ohtude 
kohta, mis ähvardavad nende, nende 
töötajate või teiste välises hindamises 
osalejate sõltumatust. Veel peaksid nad 
säilitama andmed selliste ohtude 
maandamiseks kasutatud kaitsemeetmete 
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kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27a) ESMA-le tuleks anda volitus 
töötada välja regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, et määrata täpsemalt 
kindlaks välistele hindajatele esitatavad 
nõuded, mis aitaksid vältida huvide 
konflikti tekkimist. Standardite 
väljatöötamisel tuleks lähtuda huvide 
konflikti riski tekitavatest 
turusuundumustest või juhtumitest, mil 
huvide konflikt on tekkinud. Komisjonile 
tuleks anda õigus võtta kõnealused 
regulatiivsed tehnilised standardid vastu 
delegeeritud õigusaktiga vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290 ja 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa roheliste võlakirjade 
emitendid võivad osta kolmandas riigis 
asutatud väliste hindajate teenuseid. 
Seetõttu on vaja sätestada selliste väliste 
hindajate jaoks samaväärsuse hindamisel, 
tunnustamisel või kinnitamisel põhinev 
kord, mille alusel võivad kolmandas riigis 
asutatud välised hindajad oma 

(28) Kestlike võlakirjade emitendid 
võivad osta kolmandas riigis asutatud 
väliste hindajate teenuseid. Seetõttu on 
vaja sätestada selliste väliste hindajate 
jaoks samaväärsuse hindamisel, 
tunnustamisel või kinnitamisel põhinev 
kord, mille alusel võivad kolmandas riigis 
asutatud välised hindajad oma 
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hindamisteenuseid liidus osutada. hindamisteenuseid liidus osutada.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Et kolmandas riigis asutatud välised 
hindajad saaksid Euroopa roheliste 
võlakirjade emitentidele oma teenuseid 
pakkuda, tuleks kehtestada kinnitamise 
kord, mille kohaselt võivad liidus asutatud 
registreeritud välised hindajad kolmandas 
riigis asutatud välise hindaja teenused 
teatud tingimustel kinnitada. Väline 
hindaja, kes on kinnitanud kolmandas riigis 
asutatud välise hindaja teenused, peaks 
olema täiel määral nende eest vastutav ja 
tagama kolmandas riigis asutatud hindaja 
vastavuse käesoleva määruse nõuetele.

(30) Et kolmandas riigis asutatud välised 
hindajad saaksid kestlike võlakirjade 
emitentidele oma teenuseid pakkuda, tuleks 
kehtestada kinnitamise kord, mille kohaselt 
võivad liidus asutatud registreeritud välised 
hindajad kolmandas riigis asutatud välise 
hindaja teenused teatud tingimustel 
kinnitada. Väline hindaja, kes on 
kinnitanud kolmandas riigis asutatud välise 
hindaja teenused, peaks olema täiel määral 
nende eest vastutav ja tagama kolmandas 
riigis asutatud hindaja vastavuse käesoleva 
määruse nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Et motiveerida väliseid hindajaid 
Euroopa roheliste võlakirjade emitentidele 
alates käesoleva määruse jõustumisest oma 
teenuseid osutama, on määruses ette 
nähtud üleminekukord, mis kehtib määruse 
jõustumisele järgneva esimese 30 kuu 
jooksul.

(36) Et motiveerida väliseid hindajaid 
Euroopa roheliste võlakirjade emitentidele 
alates käesoleva määruse jõustumisest oma 
teenuseid osutama, on määruses ette 
nähtud üleminekukord, mis kehtib määruse 
jõustumisele järgneva esimese 30 kuu 
jooksul. Kestlikud võlakirjad, mis on 
käesoleva määruse 
[jõustumise][kohaldamise] kuupäeval 
juba emiteeritud, ei pea 
avalikustamisnõuete ja väliste hindajate 
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kasutamise osas käesolevale määrusele 
vastama.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36a) Käesoleva määruse kohaldamine 
tuleks läbi vaadata, et hinnata muu 
hulgas Euroopa roheliste võlakirjade 
standardi kasutuselevõttu, väliste 
hindajate turu toimimist, käesoleva 
määruse kohaldamisala laiendamist 
kaugemale ökoloogiliselt kestlikust 
majandustegevusest, et hõlmata 
sotsiaalseid eesmärke, ning Euroopa 
roheliste võlakirjade raamistiku 
kohustuslikku kohaldamist kõigi 
võlakirjade suhtes, mida turustatakse 
ökoloogiliselt kestlikena.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Käesoleva määruse eesmärke on 
kaks. Ühelt poolt on selle eesmärk tagada 
ühtsete nõuete kohaldamine Euroopa 
rohelise võlakirja ehk EuGB nimetuse 
kasutamisele. Teiselt poolt on eesmärgiks 
luua väliste hindajate jaoks lihtne 
registreerimissüsteem ja 
järelevalveraamistik, usaldades väliste 
hindajate registreerimise ja järelevalve 
liidus ühele järelevalveasutusele. Mõlemad 

(37) Käesoleva määruse eesmärke on 
kolm. Esiteks on selle eesmärk tagada, et 
liidus kestlikena turustatavate võlakirjade 
suhtes kohaldatakse ühtseid 
läbipaistvusnõudeid. Teiseks sätestatakse 
selles ühtsed nõuded Euroopa rohelise 
võlakirja ehk EuGB nimetuse 
kasutamiseks. Määruse kolmas eesmärk 
on luua väliste hindajate jaoks lihtne 
registreerimissüsteem ja 
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eesmärgid peaksid lihtsustama 
keskkonnasäästlike eesmärkidega 
projektide rahastamist. Kuna liikmesriigid 
eraldi ei suuda neid eesmärke piisavalt 
saavutada ja see on paremini teostatav liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Seda järgides 
ei lähe siinne määrus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

järelevalveraamistik, usaldades väliste 
hindajate registreerimise ja järelevalve 
liidus ühele järelevalveasutusele. Need 
eesmärgid peaksid lihtsustama 
keskkonnasäästlike eesmärkidega 
projektide rahastamist. Kuna liikmesriigid 
eraldi ei suuda neid eesmärke piisavalt 
saavutada ja see on paremini teostatav liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Seda järgides 
ei lähe siinne määrus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse ühtsed 
nõuded võlakirjade emitentidele, kes 
tahavad vabatahtlikult nimetada oma liidu 
investoritele pakutavaid 
keskkonnasäästlikke võlakirju Euroopa 
rohelisteks võlakirjadeks ehk EuGB-deks, 
ning kehtestatakse Euroopa roheliste 
võlakirjade väliste hindajate registreerimise 
süsteem ja järelevalve raamistik.

Käesolevas määruses sätestatakse liidus 
kestlikena turustatavate võlakirjade 
läbipaistvusnõuded ja ühtsed nõuded 
emitentidele, kes tahavad vabatahtlikult 
nimetada oma liidu investoritele 
pakutavaid keskkonnasäästlikke võlakirju 
Euroopa rohelisteks võlakirjadeks ehk 
EuGB-deks, ning kehtestatakse kestlike 
võlakirjade väliste hindajate registreerimise 
süsteem ja järelevalve raamistik.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „emitent“ – võlakirju välja andev 
juriidiline isik;

1) „emitent“ – võlakirju välja andev 
isik;
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Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ühe või mitme punktides a–e 
nimetatud üksuse täisomandis olev 
eraõiguslik ettevõte;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a) „päritoluliikmesriik“ – määruse 
(EL) nr 2017/11291a artikli 2 punktis m 
määratletud päritoluliikmesriik;
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 
2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite 
avalikul pakkumisel või reguleeritud turul 
kauplemisele võtmisel avaldatavat 
prospekti ning millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT 
L 168, 30.6.2017, lk 19).

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5b) „vastuvõttev liikmesriik“ – 
määruse (EL) 2017/1129 artikli 2 punktis 
n määratletud vastuvõttev liikmesriik;

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5c) „kestlik investeering“ – määruse 
(EL) 2019/2088 artikli 2 punktis 17 
määratletud jätkusuutlik investeering;

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5d) „kestlik võlakiri“ – mis tahes liiki 
võlakiri, mille eesmärgina on nimetatud 
kestlike investeeringute rahastamine, 
sealhulgas roheliste, sotsiaalsete või 
kestlikkusega seotud võlakirjade 
turustandardite kohaselt emiteeritud 
võlakirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5e) „kindla müügitulukasutusega 
võlakiri“ – mis tahes liiki võlakiri, mille 
müügitulu paigutatakse kindlatesse 
majandustegevustesse;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5f) „kestlikkusega seotud võlakiri“ – 
mis tahes liiki võlakiri, mille finants- või 
struktuuriomadused võivad varieeruda 
sõltuvalt sellest, kas emitent saavutab 
eelnevalt kindlaks määratud kestlikkuse 
või keskkonna-, sotsiaalse ja 
juhtimiseesmärgi;

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5g) „kestlikkuse risk“ – määruse (EL) 
2019/2088 artikli 2 punktis 22 
määratletud jätkusuutlikkusrisk;

Or. en
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5h) „kestlikkustegur“ – määruse (EL) 
2019/2088 artikli 2 punktis 24 
määratletud jätkusuutlikkustegur;

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5i) „hinnatav üksus“ – üksus, mis 
saab väliselt hindajalt käesoleva määruse 
kohaselt hinnangu oma kestlike 
võlakirjade emiteerimise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetuse „Euroopa roheline võlakiri“ ehk 
„EuGB“ kasutamise tingimused

Nimetuse „Euroopa roheline võlakiri“ ehk 
„EuGB“ kasutamise tingimused ja kestlike 
võlakirjade läbipaistvusnõuded

Or. en
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa rohelist võlakirja võib 
refinantseerida uue Euroopa rohelise 
võlakirja emiteerimisega.

3. Euroopa rohelist võlakirja võib 
refinantseerida uue Euroopa rohelise 
võlakirja emiteerimisega, tingimusel et 
refinantseeritud võlakirja müügitulu 
kasutamine vastab refinantseerimise ajal 
artiklis 6 sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võlg, a) rahaline nõue;
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
läbivad muudatused.)

Or. en

Selgitus

EKP andmetel on see õige raamatupidamistermin. 

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) omakapital. b) teise üksuse kapitaliinstrument.
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
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vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
läbivad muudatused.)

Or. en

Selgitus

EKP andmetel on see õige raamatupidamistermin.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 4 nimetatud tulude kasutamine 
peab toimuma seoses 
majandustegevusega, mis vastab 
taksonoomianõuetele või hakkab neile 
vastama taksonoomiaga kooskõlla viimise 
kavas määratud kindla aja pärast.

Artiklis 4 nimetatud tulude kasutamisel 
tuleb need paigutada majandustegevusse, 
mis vastab taksonoomianõuetele või 
hakkab neile vastama taksonoomiaga 
kooskõlla viimise kavas määratud kindla 
aja pärast.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses ja teises lõigus nimetatud 
ajavahemik ei tohi ületada võlakirja 
emiteerimisele järgnevat viit aastat (v.a 
siis, kui asjaomase majandustegevuse 
erisuste tõttu, mis pannakse kooskõlla 
viimise kavva kirja, on põhjendatud kuni 
kümneaastane periood).

Esimeses ja teises lõigus nimetatud 
ajavahemik ei tohi ületada võlakirja 
emiteerimisele järgnevat viit aastat (v.a 
siis, kui asjaomase majandustegevuse 
erisuste tõttu, mis pannakse kooskõlla 
viimise kavva kirja ja milleks võib olla 
näiteks materiaalse vara eriti pikk eluiga, 
on nõuetekohaselt põhjendatud kuni 
kümneaastane periood).

Or. en
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Kui käesoleva määruse artiklis 4 
osutatud müügitulu kasutamine on 
kooskõlas määruse (EL) 2020/852 artikli 
10 lõike 3, artikli 11 lõike 3, artikli 12 
lõike 2, artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 
või artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktidega, kuid 
kõnealuse määruse artiklile 17 vastavuse 
tõendamiseks ei ole veel andmeid, 
sisaldab taksonoomiaga kooskõlla viimise 
kava asjaomaste andmete kogumiseks 
vajalike tegevuste ja kulude kirjeldust.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Lõikes 1 osutatud taksonoomiaga 
kooskõlla viimise kavas kirjeldatakse iga-
aastaseid vaheetappe, mis tuleb 
saavutada, et majandustegevus vastaks 
taksonoomianõuetele. Seda, kas need 
etapid on saavutatud või mitte, kontrollib 
väline hindaja. Kui vaheetappe ei 
saavutata kaks korda järjest, kaotab 
emitent õiguse kasutada taksonoomiaga 
kooskõlla viimise kavaga hõlmatud 
võlakirjade emiteerimisel Euroopa 
rohelise võlakirja nimetust.

Or. en
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c. ESMA koostab regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, milles 
määratakse kindlaks taksonoomiaga 
kooskõlla viimise kavade sisu ja vorm. 
ESMA esitab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
… [12 kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva].
Komisjonile antakse õigus võtta käesoleva 
määruse täiendamiseks vastu käesoleva 
lõike esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Emitendid jaotavad võlakirjadest saadud 
tulud artikli 4 lõike 1 punktides a, b ja c või 
artikli 4 lõikes 2 sätestatud kasutusviisile 
või artikli 5 lõike 1 punktis b nimetatud 
omakapitalile, järgides määruse (EL) 
2020/852 artikli 10 lõike 3, artikli 11 
lõike 3, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, 
artikli 14 lõike 2 või artikli 15 lõike 2 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusakte, mida kohaldati asjaomase 
võlakirja emiteerimise ajal.

Emitendid paigutavad võlakirjadest saadud 
tulud artikli 4 lõike 1 punktides a, b ja c või 
artikli 4 lõikes 2 sätestatud kasutusviisi või 
artikli 5 lõike 1 punktis b nimetatud teise 
üksuse kapitaliinstrumenti, järgides 
määruse (EL) 2020/852 artikli 10 lõike 3, 
artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 või 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakte, mida kohaldati 
asjaomase võlakirja emiteerimise ajal.

Or. en
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui määruse (EL) 2020/852 artikli 10 
lõike 3, artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 või 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakte pärast võlakirja 
emiteerimist muudetakse, jaotab emitent 
võlakirjast saadud tulud esimeses lõigus 
nimetatud kasutusviisile muudetud 
delegeeritud õigusakte järgides viie aasta 
jooksul pärast nende jõustumist.

Kui määruse (EL) 2020/852 artikli 10 
lõike 3, artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 või 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakte pärast võlakirja 
emiteerimist muudetakse, jaotab emitent 
võlakirjast saadud tulud esimeses lõigus 
nimetatud kasutusviisile muudetud 
delegeeritud õigusakte järgides viie aasta 
jooksul pärast nende jõustumist. 
Delegeeritud õigusaktide muutmise tõttu 
ei tohiks nõuda varem kasutusele võetud 
müügitulu ümberpaigutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui emitendid jaotavad võlakirjast saadud 
tulud artikli 5 lõike 1 punktis a nimetatud 
võlale, kohaldavad nad määruse (EL) 
2020/852 artikli 10 lõike 3, artikli 11 
lõike 3, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, 
artikli 14 lõike 2 või artikli 15 lõike 2 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusakte, mida kohaldati asjaomase võla 
tekkimise ajal.

Kui emitendid paigutavad võlakirjast 
saadud tulud artikli 5 lõike 1 punktis a 
nimetatud rahalisse nõudesse, kohaldavad 
nad määruse (EL) 2020/852 artikli 10 
lõike 3, artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 või 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakte, mida kohaldati 
asjaomase rahalise nõude tekkimise ajal.

Or. en
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esimeses lõigus nimetatud võla 
tekkimise ajal ei olnud jõus ühtegi määruse 
(EL) 2020/852 artikli 10 lõike 3, artikli 11 
lõike 3, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, 
artikli 14 lõike 2 või artikli 15 lõike 2 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusakti, kohaldavad emitendid esimesi 
määruse (EL) 2020/852 artikli 10 lõike 3, 
artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 või 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakte.

Kui esimeses lõigus nimetatud rahalise 
nõude tekkimise ajal ei olnud jõus ühtegi 
määruse (EL) 2020/852 artikli 10 lõike 3, 
artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 või 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakti, kohaldavad 
emitendid esimesi määruse (EL) 2020/852 
artikli 10 lõike 3, artikli 11 lõike 3, 
artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, 
artikli 14 lõike 2 või artikli 15 lõike 2 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui määruse (EL) 2020/852 artikli 10 
lõike 3, artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 või 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakte pärast võla 
tekkimist muudetakse, jaotab emitent 
võlakirjast saadud tulud võlale muudetud 
delegeeritud õigusakte järgides viie aasta 
jooksul pärast nende jõustumist.

Kui määruse (EL) 2020/852 artikli 10 
lõike 3, artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 või 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakte pärast võla 
tekkimist muudetakse, jaotab emitent 
võlakirjast saadud tulud võlale muudetud 
delegeeritud õigusakte järgides viie aasta 
jooksul pärast nende jõustumist. 
Delegeeritud õigusaktide muutmise tõttu 
ei tohiks nõuda varem kasutusele võetud 
müügitulu ümberpaigutamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Erandina lõigetest 1 ja 2 ei või 
nimetusi „Euroopa roheline võlakiri“ ja 
„EuGB“ kasutada, kui tulu paigutatakse:
a) tuumaenergia tootmisse või
b) elektri tootmisse, soojus-/jahutus- 
ja elektrienergia koostootmisse või soojus-
/jahutusenergia tootmisse fossiilsetest 
gaaskütustest, välja arvatud juhul, kui 
olelusringi jooksul tekkiv 
kasvuhoonegaaside heitkogus on väiksem 
kui 100 g CO2e/kWh.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
Üksuse tasandi nõuded Euroopa roheliste 

võlakirjade emitentidele
1. Euroopa roheliste võlakirjade 
emitendid peavad järgima määruses (EL) 
2019/2088 osutatud põhimõtet „ei 
kahjusta oluliselt“ ja nimetatud määruse 
alusel vastu võetud regulatiivseid tehnilisi 
standardeid, milles seda põhimõtet 
täpsustatakse.
Esimese lõigu kohaldamisel peavad 
Euroopa roheliste võlakirjade emitendid 
tõendama, et nad on enne selliste 
võlakirjade emiteerimist võtnud arvesse 
kõiki järgmisi asjaolusid:
a) investeerimisotsuste peamine 
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negatiivne mõju kestlikkusteguritele;
b)  kestlikkusriskide arvestamine 
investeerimisotsuste tegemisel ja
c) kooskõla OECD suunistega 
hargmaistele ettevõtetele ning ÜRO 
äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetega, sealhulgas 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste 
deklaratsioonis nimetatud kaheksas 
põhikonventsioonis ning rahvusvahelises 
inimõiguste koodeksis sätestatud 
põhimõtete ja õigustega.
2. Emitentidel, kes ei ole 
valitsemissektori esindajad, ega ühelgi 
nendega seotud kolmandal isikul, kes 
asub maksualast koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide ELi loetelu I või II lisas 
loetletud jurisdiktsioonides, ei lubata 
nimetust „Euroopa roheline võlakiri“ või 
„EuGB“ kasutada, välja arvatud juhul, 
kui nad suudavad tõendada tegelikku 
majandustegevust loetellu kantud 
jurisdiktsioonis. 
Valitsemissektori esindajatest emitentidel, 
kes on loetletud maksualast koostööd 
mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu 
I või II lisas, ei ole lubatud nimetust 
„Euroopa roheline võlakiri“ või „EuGB“ 
kasutada.
3. Emitendid avalikustavad 
käesolevas artiklis sätestatud nõuded I 
lisas esitatud Euroopa kestlike võlakirjade 
teabelehe vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7b
Üleminekukava

1. Euroopa roheliste võlakirjade ja 
kestlikkusega seotud võlakirjade 
emitendid töötavad välja üleminekukava, 
milles kirjeldatakse, kuidas nad tagavad 
1,5 °C globaalse soojenemise 
stsenaariumi järgimise ja saavutavad 
2050. aastaks kliimaneutraalsuse. 
Üleminekukava sisaldab iga-aastaseid ja 
kontrollitavaid eesmärke.
2. ESMA koostab regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, milles 
määratakse kindlaks üleminekukavade 
miinimumnõuded.
ESMA esitab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
… [18 kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva].
Komisjonile antakse õigus võtta käesoleva 
määruse täiendamiseks vastu käesoleva 
lõike esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7c
Euroopa roheliste võlakirjade standardi 

kasutamine liidu institutsioonides ja 
asutustes

Liidu institutsioonid ja asutused 
kasutavad selliste kindla 
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müügitulukasutusega võlakirjade 
emiteerimisel, mille eesmärk on 
ökoloogiline kestlikkus, Euroopa roheliste 
võlakirjade standardit ning kohaldavad 
artiklites 4–7a sätestatud kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa roheliste võlakirjade teabeleht ja 
selle emiteerimiseelne hindamine

Euroopa kestlike võlakirjade teabeleht ja 
selle emiteerimiseelne hindamine

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
läbivad muudatused.)

Or. en

Selgitus

Kuna avalikustamisnõuded on liidus kõigi kestlike võlakirjade emissioonide puhul 
ühtlustatud, aitab pealkirja muutmine suurendada selgust.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne Euroopa rohelise võlakirja 
emiteerimist teevad emitendid järgmist:

1. Enne sellise võlakirja emiteerimist, 
mida turustatakse liidus ja mille eesmärk 
on kestlik investeering, teevad emitendid 
järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) täidavad I lisa kohase Euroopa 
roheliste võlakirjade teabelehe;

a) täidavad I lisa kohase Euroopa 
kestlike võlakirjade teabelehe;

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagavad, et väline hindaja on teinud 
täidetud Euroopa roheliste võlakirjade 
teabelehe emiteerimiseelse hindamise ja 
andnud sellele positiivse arvamuse.

b) tagavad, et väline hindaja on teinud 
täidetud Euroopa kestlike võlakirjade 
teabelehe emiteerimiseelse hindamise ja 
andnud sellele positiivse arvamuse.

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa roheliste võlakirjade 
teabeleht võib käsitleda üht või mitut 
Euroopa rohelise võlakirja emissiooni.

2. Iga Euroopa kestlike võlakirjade 
teabeleht on seotud ühe kestliku 
võlakirjaga. Korraga võib avaldada mitu 
teabelehte.

Or. en

Selgitus

See soodustab automatiseeritud andmete kogumist ja eri võlakirjaemissioonide andmete 
võrreldavust.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hinnangut, kas täidetud roheliste 
võlakirjade teabeleht vastab käesoleva 
määruse artiklite 4–7 ja I lisa nõuetele;

a) Euroopa roheliste võlakirjade 
puhul hinnangut, kas täidetud Euroopa 
kestlike võlakirjade teabeleht vastab 
käesoleva määruse artiklite 4–7b ja I lisa 
nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) muude kestlike võlakirjade puhul 
hinnangut selle kohta, kas täidetud 
Euroopa kestlike võlakirjade teabelehel 
esitatud teave vastab võlakirja puhul 
nimetatud kestlikkuse eesmärgile, ning 
hinnangut selle kohta, mil määral vastab 
täidetud Euroopa kestlike võlakirjade 
teabeleht artiklitele 4–7b ja I lisale;

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal aastal kuni asjaomasest 
võlakirjast saadud tulude täieliku 
jaotamiseni koostavad Euroopa roheliste 
võlakirjade emitendid neist võlakirjadest 

1. Igal aastal ja kuni asjaomasest 
kestlikust võlakirjast saadud tulude täieliku 
jaotamiseni koostavad kindla 
müügitulukasutusega kestlike võlakirjade 
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saadud tulude jaotamise aruanded, mis 
järgivad II lisas esitatud malli ning 
näitavad, et asjaomastest võlakirjadest 
saadud tulud on alates võlakirja 
väljaandmisest kuni aruandeperioodi 
lõpuni jaotatud kooskõlas artiklitega 4–7.

emitendid Euroopa kestlikest võlakirjadest 
saadud tulude jaotamise aruanded, mis 
järgivad II lisas esitatud malli ning 
näitavad järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa roheliste võlakirjade 
puhul seda, et müügitulu nende 
emiteerimise kuupäevast kuni selle aasta 
lõpuni, millele kohta aruanne esitatakse, 
on kasutatud vastavalt artiklitele 4–7;

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) muude kestlike võlakirjade puhul 
seda, kas müügitulu on kasutatud 
vastavalt võlakirja puhul nimetatud 
kestlikkuse eesmärgile ja mil määral on 
müügitulu kasutatud vastavalt artiklitele 
4–7.

Or. en
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa rohelistest võlakirjadest 
saadavate tulude jaotamise aruanne võib 
käsitleda üht või mitut Euroopa rohelise 
võlakirja emissiooni.

2. Iga Euroopa rohelistest 
võlakirjadest saadavate tulude jaotamise 
aruanne käsitleb ühte kestlikku võlakirja. 
Korraga võib avaldada mitu tulude 
jaotamise aruannet.

Or. en

Selgitus

See soodustab automatiseeritud andmete kogumist ja mitmesuguste kestlike võlakirjade 
võrreldavust.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast Euroopa rohelisest 
võlakirjast saadud tulude täielikku 
jaotamist kooskõlas artiklitega 4–7 koostab 
emitent jaotusaruande, millele laseb välisel 
hindajal teha emiteerimisjärgse hindamise.

3. Pärast kestlikust võlakirjast saadud 
tulude täielikku jaotamist kooskõlas 
artiklitega 4–7 koostab kestliku võlakirja 
emitent jaotusaruande, millele laseb välisel 
hindajal teha emiteerimisjärgse hindamise.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pärast jaotusaruande 
avaldamist kooskõlas artikli 13 lõike 1 
punktiga c tulude jaotamist muudetakse, 
teeb asjaomase Euroopa rohelise võlakirja 

4. Kui pärast jaotusaruande 
avaldamist kooskõlas artikli 13 lõike 1 
punktiga c tulude jaotamist muudetakse, 
teeb asjaomase kestliku võlakirja emitent 
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emitent jaotusaruandes vastavad 
parandused ja laseb välisel hindajal teha 
selle muudetud jaotusaruande 
emiteerimisjärgse hindamise.

jaotusaruandes vastavad parandused ja 
laseb välisel hindajal teha selle muudetud 
jaotusaruande emiteerimisjärgse 
hindamise.

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandina lõikest 3 peab väline 
hindaja tegema emiteerimisjärgse 
hindamise kõigile jaotusaruannetele, mille 
on koostanud finantsettevõtjatest 
emitendid, kes jaotavad mitme Euroopa 
rohelise võlakirja portfellist saadud tulud 
artiklis 5 nimetatud finantsvara portfellile. 
Väline hindaja pöörab erilist tähelepanu 
neile finantsvaradele, mida varem 
avaldatud jaotusaruannetes ei kajastatud.

5. Erandina lõikest 3 peab väline 
hindaja tegema emiteerimisjärgse 
hindamise kõigile jaotusaruannetele, mille 
on koostanud finantsettevõtjatest 
emitendid, kes jaotavad mitme kestliku 
võlakirja portfellist saadud tulud artiklis 5 
nimetatud finantsvara portfellile. Väline 
hindaja pöörab erilist tähelepanu neile 
finantsvaradele, mida varem avaldatud 
jaotusaruannetes ei kajastatud.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa roheliste võlakirjade 
emitendid esitavad lõigetes 3, 4 ja 5 
nimetatud jaotusaruanded välisele 
hindajale aruandeaastale järgneva 30 päeva 
jooksul. Emiteerimisjärgse hindamise 
aruanne tuleb avalikustada jaotusaruande 
saamisest 90 päeva möödumisel.

6. Kestlike võlakirjade emitendid 
esitavad lõigetes 3, 4 ja 5 nimetatud 
jaotusaruanded välisele hindajale 
aruandeaastale järgneva 30 päeva jooksul. 
Emiteerimisjärgse hindamise aruanne tuleb 
avalikustada jaotusaruande saamisest 
90 päeva möödumisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) välisele hindajale antud teabel 
tuginevat hinnangut selle kohta, kas 
emitent on jaotanud võlakirjast saadud 
tulud kooskõlas artiklitega 4–7;

a) Euroopa roheliste võlakirjade 
puhul välisele hindajale antud teabel 
tuginevat hinnangut selle kohta, kas 
emitent on jaotanud võlakirjast saadud 
tulud kooskõlas artiklitega 4–7;

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) muude kestlike võlakirjade puhul 
hinnangut selle kohta, kas emitent on 
kasutanud võlakirja müügitulu vastavalt 
võlakirja puhul nimetatud kestlikkuse 
eesmärgile, ning hinnangut selle kohta, 
mil määral on emitent välisele hindajale 
antud teabe põhjal kasutanud võlakirja 
müügitulu vastavalt artiklitele 4–7;

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) välisele hindajale antud teabel 
tuginevat hinnangut selle kohta, kas 
emitent on kasutanud tulusid selleks, 
milleks neid roheliste võlakirjade teabelehe 
kohaselt kavatseti kasutada;

b) välisele hindajale antud teabel 
tuginevat hinnangut selle kohta, kas 
emitent on kasutanud tulusid selleks, 
milleks neid kestlike võlakirjade teabelehe 
kohaselt kavatseti kasutada;
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Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui võlakirjast saadud tulud 
jaotatakse artiklis 4 lõike 2 punktis c 
nimetatud maksusoodustustele või artiklis 
4 lõike 2 punktis d nimetatud 
subsiidiumidele, hõlmab 
emiteerimisjärgne hindamine ainult 
nende kulutuste või ülekannete tegemise 
tingimuste kooskõla artiklitega 4–7.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa roheliste võlakirjade mõjuaruanne Euroopa kestlike võlakirjade mõjuaruanne

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
läbivad muudatused.)

Or. en

Selgitus

Kuna see aruanne on kohustuslik kõigi liidus emiteeritud kestlike võlakirjade puhul, 
suurendab selle nimetuse muutus selgust.
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Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast asjaomasest võlakirjast 
saadud tulude täielikku jaotamist 
koostavad Euroopa roheliste võlakirjade 
emitendid vähemalt korra võlakirja 
kasutusea jooksul Euroopa roheliste 
võlakirjade mõjuaruande, mis järgib 
III lisas esitatud malli ning näitab 
võlakirjast saadud tulude kasutamise 
keskkonnamõju.

1. Pärast asjaomasest võlakirjast 
saadud tulude täielikku jaotamist 
koostavad Euroopa rohelise võlakirja 
emitendid vähemalt korra võlakirja 
kasutusea jooksul Euroopa kestlike 
võlakirjade mõjuaruande, mis järgib 
III lisas esitatud malli ning käsitleb 
emitendi üldist kestlikkuse strateegiat ja 
näitab võlakirjast saadud tulude kasutamise 
mõju kestlikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üks mõjuaruanne võib käsitleda 
mitut Euroopa roheliste võlakirjade 
emissiooni.

2. Iga mõjuaruanne käsitleb ühte 
kestlikku võlakirja. Korraga võib 
avaldada mitu mõjuaruannet.

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Kestliku võlakirja emitendid 
tellivad väliselt hindajalt mõjuhinnangu 
hindamise.

Or. en
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Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Lõike 1 punktis b nimetatud 
mõjuaruande hindamine peab sisaldama 
kõike alljärgnevat:
a) hinnangut selle kohta, kas 
võlakirja emiteerimine on kooskõlas 
emitendi laiema kestlikkuse strateegiaga;
b) Euroopa roheliste võlakirjade ja 
kestlikkusega seotud võlakirjade puhul 
hinnangut üleminekukava kohta, milles 
kirjeldatakse, kuidas emitent tagab 1,5 °C 
globaalse soojenemise stsenaariumi 
järgimise ja saavutab 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse;
c) võlakirjade puhul, mis vastavad 
kindla müügitulukasutusega 
võlakirjadele, võlakirjade müügitulust 
rahastatavate projektide kontrollimist ja 
vajaduse korral taksonoomiaga kooskõlla 
viimise kava järgimise kontrollimist;
d) hinnangut võlakirjade müügitulu 
eeldatava mõju kohta kestlikkusele; 
e) IV lisas sätestatut.

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valitsemissektori esindajast emitendid 
võivad tellida emiteerimiseelsed ja -järgsed 
hindamised väliselt hindajalt, avaliku 
sektori audiitorilt või mõnelt muult avaliku 

Valitsemissektori esindajast emitendid 
võivad tellida emiteerimiseelsed ja -järgsed 
hindamised väliselt hindajalt, avaliku 
sektori audiitorilt või mõnelt muult avaliku 
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sektori asutuselt, kellele nad on andnud 
volitused hinnata kooskõla käesoleva 
määrusega.

sektori asutuselt, kellele nad on andnud 
volitused hinnata kooskõla käesoleva 
määrusega. Kolmandate riikide emitentide 
puhul, kes ei ole valitsemissektori 
esindajast emitendid, peab avaliku sektori 
audiitor või muu avaliku sektori üksus 
saama ESMA-lt eelkinnituse kooskõlas 
III jaotise I peatükiga.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa roheliste võlakirjade prospekt Kestlike võlakirjade prospekt

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui määruse (EL) 2017/1129 
kohaselt tuleb avaldada prospekt ja anda 
selles teavet tulude kasutamise kohta, peab 
seal olema selgelt mainitud, et asjaomane 
Euroopa roheline võlakiri on välja antud 
kooskõlas käesoleva määruse nõuetega.

1. Kui emiteeritakse kestlik võlakiri 
ning kui määruse (EL) 2017/1129 kohaselt 
tuleb avaldada prospekt ja anda selles 
teavet tulude kasutamise kohta, peab seal 
olema selgelt mainitud, kas see puudutab 
käesoleva määruse nõuetega kooskõlas 
emiteeritud Euroopa rohelist võlakirja või 
mingit muud kestlikku võlakirja.

Or. en
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EL) 2017/1129 artikli 19 
lõike 1 punkti c kohaldamisel hõlmab 
korraldatud teave käesoleva määruse artikli 
8 lõike 1 punktis a nimetatud roheliste 
võlakirjade teabelehel olevat teavet.

2. Määruse (EL) 2017/1129 artikli 19 
lõike 1 punkti c kohaldamisel hõlmab 
korraldatud teave käesoleva määruse artikli 
8 lõike 1 punktis a nimetatud roheliste 
võlakirjade teabelehel olevat teavet. See 
teave lisatakse täies mahus käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud prospekti, 
kasutades käesoleva määruse I lisas 
esitatud vormi.

Or. en

Selgitus

See soodustab automatiseeritud andmete kogumist ja võlakirjade võrreldavust.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa roheliste võlakirjade 
emitendid avaldavad oma veebisaidil tasuta 
ja eraldi jaotise „Euroopa rohelised 
võlakirjad“ all vähemalt kuni asjaomase 
võlakirja lunastustähtajani kõik 
alljärgneva:

1. Kestlike võlakirjade emitendid 
avaldavad oma veebisaidil tasuta ja eraldi 
jaotise „Kestlikud võlakirjad“ all vähemalt 
kuni asjaomase võlakirja lunastustähtajani 
kõik alljärgneva:

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 8 kohane täidetud roheliste 
võlakirjade teabeleht (enne võlakirja 
väljaandmist);

a) artikli 8 kohane täidetud Euroopa 
kestlike võlakirjade teabeleht (enne 
võlakirja väljaandmist);

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 8 kohase Euroopa roheliste 
võlakirjade teabelehe emiteerimiseelse 
hindamise aruanne (enne võlakirja 
väljaandmist);

b) artikli 8 kohase Euroopa kestlike 
võlakirjade teabelehe emiteerimiseelse 
hindamise aruanne (enne võlakirja 
väljaandmist);

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 9 kohased iga-aastased 
Euroopa rohelistest võlakirjadest saadud 
tulude jaotamise aruanded (hiljemalt kolm 
kuud pärast aruandeaasta lõppu ja igal 
aastal kuni asjaomastest võlakirjadest 
saadud tulude täieliku jaotamiseni);

c) kui võimalik, artikli 9 kohased iga-
aastased kestlikest võlakirjadest saadud 
tulude jaotamise aruanded (hiljemalt kolm 
kuud pärast aruandeaasta lõppu ja igal 
aastal kuni asjaomastest kestlikest 
võlakirjadest saadud tulude täieliku 
jaotamiseni);

Or. en
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Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) kui võimalik, artiklis 6 osutatud 
taksonoomiaga kooskõlla viimise kava;

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 9 kohased Euroopa 
rohelistest võlakirjadest saadud tulude 
jaotamise aruannete emiteerimisjärgse 
hindamise aruanded;

d) kui võimalik, artikli 9 kohased 
kestlikest võlakirjadest saadud tulude 
jaotamise aruannete emiteerimisjärgse 
hindamise aruanded;

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) artikli 10 kohane Euroopa roheliste 
võlakirjade mõjuaruanne.

e) artikli 10 kohane kestlike 
võlakirjade mõjuaruanne.

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) kui võimalik, artiklis 7b osutatud 
üleminekukava;

Or. en

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui Euroopa rohelisi võlakirju 
pakutakse avalikkusele või need on turul 
noteeritud vaid ühes liikmesriigis, 
asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse 
(määratlus käesoleva määruse artiklis 36) 
aktsepteeritavas keeles;

a) kui kestlikke võlakirju pakutakse 
avalikkusele või need on turul noteeritud 
vaid ühes liikmesriigis, asjaomase 
liikmesriigi pädeva asutuse (määratlus 
käesoleva määruse artiklis 36) 
aktsepteeritavas keeles;

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui Euroopa rohelisi võlakirju 
pakutakse avalikkusele või need on turul 
noteeritud mitmes liikmesriigis, asjaomaste 
liikmesriikide pädevate asutuste (määratlus 
käesoleva määruse artiklis 37) 
aktsepteeritavas keeles või rahvusvahelise 
rahanduse valdkonnas tavapärases keeles 
(kummas emitent ise soovib).

b) kui kestlikke võlakirju pakutakse 
avalikkusele või need on turul noteeritud 
mitmes liikmesriigis, asjaomaste 
liikmesriikide pädevate asutuste (määratlus 
käesoleva määruse artiklis 37) 
aktsepteeritavas keeles või rahvusvahelise 
rahanduse valdkonnas tavapärases keeles 
(kummas emitent ise soovib).

Or. en
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Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui määruse (EL) 2017/1129 
kohaselt tuleb esitada Euroopa roheliste 
võlakirjade prospekt, esitatakse lõike 1 
punktides a, c ja e nimetatud dokumentides 
sisalduv teave erandina lõikest 2 prospekti 
keel(t)es.

3. Kui määruse (EL) 2017/1129 
kohaselt tuleb esitada kestlike võlakirjade 
prospekt, esitatakse lõike 1 punktides a, c 
ja e nimetatud dokumentides sisalduv teave 
erandina lõikest 2 prospekti keel(t)es.

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa roheliste võlakirjade 
emitendid annavad kõigi lõikes 1 
nimetatud dokumentide avaldamisest 
viivitamata teada artiklis 36 nimetatud 
riiklikule pädevale asutusele.

4. Kestlike võlakirjade emitendid 
annavad kõigi lõikes 1 nimetatud 
dokumentide avaldamisest viivitamata 
teada artiklis 36 nimetatud riiklikule 
pädevale asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa roheliste võlakirjade 
emitendid annavad kõigi lõikes 1 
nimetatud dokumentide avaldamisest teada 
ESMA-le 30 päeva jooksul.

5. Kestlike võlakirjade emitendid 
annavad kõigi lõikes 1 nimetatud 
dokumentide avaldamisest teada ESMA-le 
30 päeva jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa roheliste võlakirjade välised 
hindajad

Kestlike võlakirjade välised hindajad

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – I peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa roheliste võlakirjade väliseks 
hindajaks saamise tingimused

Kestlike võlakirjade väliseks hindajaks 
saamise tingimused

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa roheliste võlakirjade 
välised hindajad peavad enne tegevuse 
alustamist end ESMA juures registreerima.

1. Kestlike võlakirjade välised 
hindajad peavad enne tegevuse alustamist 
end ESMA juures registreerima.

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse III ja IV jaotist 
ei kohaldata avaliku sektori audiitoritele 
ega teistele avaliku sektori üksustele, keda 
valitsemissektori esindajast emitent on 
volitanud hindama vastavust käesoleva 
määruse nõuetele.

3. Käesoleva määruse III ja IV jaotist 
ei kohaldata avaliku sektori audiitoritele 
ega teistele avaliku sektori üksustele, keda 
liidu valitsemissektori esindajast emitent 
on volitanud hindama vastavust käesoleva 
määruse nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa roheliste võlakirjade välise 
hindajana registreerimise taotlemine

Kestlike võlakirjade välise hindajana 
registreerimise taotlemine

Or. en

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa roheliste võlakirjade 
välise hindajana registreerimise taotlus 
peab sisaldama kõike alljärgnevat:

1. Kestlike võlakirjade välise 
hindajana registreerimise taotlus peab 
sisaldama kõike alljärgnevat:

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d a (uus)



PR\1244367ET.docx 59/101 PE700.638v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) taotleja äriplaanid ja 
juhtimisstruktuurid;

Or. en

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealuste rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast jõustumist].

ESMA esitab kõnealuste rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 24 kuud pärast jõustumist].

Or. en

Selgitus

ESMA taotlus regulatiivsete tehniliste standardite järkjärguliseks kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast jõustumist].

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 36 kuud pärast jõustumist].

Or. en

Selgitus

ESMA taotlus regulatiivsete tehniliste standardite järkjärguliseks kasutuselevõtuks.
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Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast jõustumist].

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 24 kuud pärast jõustumist].

Or. en

Selgitus

ESMA taotlus regulatiivsete tehniliste standardite järkjärguliseks kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast jõustumist].

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 24 kuud pärast jõustumist].

Or. en

Selgitus

ESMA taotlus regulatiivsete tehniliste standardite järkjärguliseks kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 
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kuupäev: 12 kuud pärast jõustumist]. kuupäev: 24 kuud pärast jõustumist].

Or. en

Selgitus

ESMA taotlus regulatiivsete tehniliste standardite järkjärguliseks kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Välised hindajad, kes saavad 
teadlikuks oma metoodika või selle 
kohaldamise vigadest, millel on artiklis 8 
nimetatud emiteerimiseelsele hindamisele 
või artiklis 9 nimetatud emiteerimisjärgsele 
hindamisele oluline mõju, teavitavad 
sellest koos selgitustega kohe ESMAt ja 
asjaomaste Euroopa roheliste võlakirjade 
emitente.

1. Välised hindajad, kes saavad 
teadlikuks oma metoodika või selle 
kohaldamise vigadest, millel on artiklis 8 
nimetatud emiteerimiseelsele hindamisele 
või artiklis 9 nimetatud emiteerimisjärgsele 
hindamisele oluline mõju, teavitavad 
sellest koos selgitustega kohe ESMAt ja 
asjaomaste kestlike võlakirjade emitente.

Or. en

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Välised hindajad ei anna edasi oma 
vastavuskontrolli funktsiooni.

2. Välised hindajad peavad otsust osa 
hindamistegevusest edasi anda 
nõuetekohaselt põhjendama. Välised 
hindajad ei anna edasi kogu oma 
hindamistegevust ega oma 
vastavuskontrolli funktsiooni.

Or. en
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Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Välised hindajad teavitavad ESMAt 
edasi anda kavatsetavatest 
hindamistegevustest (sh neist iga 
tegemiseks vajalikest inim- ja tehnilistest 
ressurssidest).

3. Välised hindajad teavitavad ESMAt 
edasi anda kavatsetavatest 
hindamistegevustest (sh neist iga 
tegemiseks vajalikest inim- ja tehnilistest 
ressurssidest). ESMA kiidab tegevuse 
edasiandmise korra heaks või lükkab selle 
tagasi 30 päeva jooksul pärast kõnealuse 
teate saamist. ESMA lükkab tegevuse 
edasiandmise korra tagasi, kui ta leiab, et 
väline hindaja ei vasta lõigete 1, 2 ja 4 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kriteeriumid, mis tagavad, et 
hindamistegevused ei mõjuta oluliselt 
väliste hindajate sisekontrolli kvaliteeti ega 
ESMA võimalusi teha nende üle käesoleva 
määruse järgimise järelevalvet.

b) kriteeriumid, mis tagavad, et 
hindamistegevused ei mõjuta oluliselt 
väliste hindajate sisekontrolli kvaliteeti ega 
ESMA võimalusi teha nende üle käesoleva 
määruse järgimise järelevalvet, sealhulgas 
võimalikud piirangud seoses 
hindamistoimingutega, mida võib edasi 
anda.

Or. en

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ESMA on välise hindaja 
registreeringu artikli 51 lõike 1 kohaselt 
tühistanud, säilitab asjaomane hindaja 
andmeid ja dokumente veel viis aastat. 
Andmeid ja dokumente, milles on 
hindamisteenuste lepingu alusel sätestatud 
välise hindaja ja Euroopa roheliste 
võlakirjade emitendi õigused ja 
kohustused, säilitatakse kogu asjaomase 
suhte jooksul.

3. Kui ESMA on välise hindaja 
registreeringu artikli 51 lõike 1 kohaselt 
tühistanud, säilitab asjaomane hindaja 
andmeid ja dokumente veel viis aastat. 
Andmeid ja dokumente, milles on 
hindamisteenuste lepingu alusel sätestatud 
välise hindaja ja kestlike võlakirjade 
emitendi õigused ja kohustused, 
säilitatakse kogu asjaomase suhte jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Välised hindajad tuvastavad, 
kõrvaldavad, juhivad ja avalikustavad 
läbipaistvalt kõik tegelikud ja võimalikud 
huvide konfliktid, olenemata sellest, kas 
need on seotud nende analüütikute, 
töötajate, välise hindajaga lepingulises 
suhtes oleva ja hindamises otseselt osaleva 
isikuga või emiteerimiseelse ja -järgse 
hindamise aruandeid heakskiitvate 
isikutega.

1. Välised hindajad tuvastavad, 
kõrvaldavad, juhivad ja avalikustavad 
läbipaistvalt kõik tegelikud ja võimalikud 
huvide konfliktid, olenemata sellest, kas 
need on seotud nende analüütikute, 
töötajate, aktsionäride, välise hindajaga 
lepingulises suhtes oleva ja hindamises 
otseselt osaleva isikuga või 
emiteerimiseelse ja -järgse hindamise 
aruandeid heakskiitvate isikutega.

Käesoleva määruse kohaldamisel hõlmab 
mõiste „aktsionär“ Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/8491a 
artikli 3 punktis 6 määratletud tegelikult 
kasu saavaid omanikke. 
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 
2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi 
rahapesu või terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise tõkestamist ning 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja 
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tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 
2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

Or. en

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tasud, mida välised hindajad 
küsivad hindamisteenuste eest, ei tohi 
oleneda emiteerimiseelse ega -järgse 
hindamise tulemusest ega ühestki teisest 
tehtud töö tulemusest.

2. Tasud, mida välised hindajad 
küsivad hindamisteenuste eest, lepitakse 
kokku hindaja ja emitendi vahel enne 
hindamist ning need ei tohi oleneda 
emiteerimiseelse ega -järgse hindamise 
tulemusest ega ühestki teisest tehtud töö 
tulemusest.

Or. en

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Väline hindaja ei koosta hindamist 
ühelgi järgmistest asjaoludest ning 
olemasoleva hindamise korral avalikustab 
ta viivitamata, kui sellist hindamist võib 
mõjutada mõni järgmistest asjaoludest:
a) välisel hindajal või lõikes 1 
osutatud isikul on otseselt või kaudselt 
hinnatava ettevõtte või seotud kolmanda 
isiku finantsinstrumente või 
mingisuguseid muid otseseid või kaudseid 
omandiõigusi selles ettevõttes või isiku 
juures, välja arvatud osalused hajutatud 
investeerimiskavades või hallatud 
fondides, nagu pensionifondides või 
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elukindlustusfondides;
b) välise hindaja aktsionär või 
osanik, kes omab 10 % või rohkem kas 
kõnealuse hindaja kapitalist või 
hääleõigustest või kes muul viisil saab 
oluliselt mõjutada hindaja äritegevust, 
omab vähemalt 10 %-list osalust 
hinnatava üksuse või seotud kolmanda 
isiku kapitalist või hääleõigustest või 
muud omanikuhuvi kõnealuses 
hinnatavas üksuses või kolmandas isikus, 
mis ei ole osalus hajutatud 
investeerimiskavades ja niisugustes 
valitsetavates fondides nagu 
pensionifondid või elukindlustusfondid 
ning mis ei anna talle võimalust avaldada 
olulist mõju kava äritegevusele;
c) väline hindamine tehakse 
hinnatava üksuse või seotud kolmanda 
isiku kohta, kes on kontrolli kaudu välise 
hindajaga otseselt või kaudselt seotud;
d) väline hindamine tehakse 
hinnatava üksuse või seotud kolmanda 
isiku kohta, kes omab 10 % või rohkem 
kõnealuse välise hindaja kapitalist või 
hääleõigustest; 
e) lõikes 1 osutatud isik kuulub 
hinnatava üksuse või seotud kolmanda 
isiku haldus- või järelevalvenõukokku;
f) välise hindaja aktsionär või 
osanik, kes omab 10 % või rohkem kas 
kõnealuse välise hindaja kapitalist või 
hääleõigustest või kes muul viisil saab 
oluliselt mõjutada välise hindaja 
äritegevust, on hinnatava üksuse või 
seotud kolmanda isiku haldus- või 
järelevalvenõukogu liige või
g) hindamise tulemuse 
kindlaksmääramisel osalenud hindamise 
analüütikul või hindamise heaks kiitnud 
isikul on olnud hinnatava üksuse või 
seotud kolmanda isikuga suhted, mis 
võivad põhjustada huvide konflikti.

Or. en
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Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b. Kui ESMA teeb kindlaks, et 
käesoleva artikli sätted ei ole piisavad, et 
vältida huvide konflikte, mis võivad 
kahjustada kestlike võlakirjade turu 
usaldusväärsust, võib ESMA töötada välja 
regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud, et täpsustada sihipäraseid 
lisanõudeid väliste hindajate huvide 
konfliktide vältimiseks.
Komisjonile antakse õigus täiendada 
siinset määrust käesoleva lõike esimeses 
lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste 
standardite vastuvõtmisega kooskõlas 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 
10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välised hindajad, kes osutavad peale 
hindamise ka muid teenuseid, tagavad, et 
teised teenused ei tekita Euroopa roheliste 
võlakirjade hindamise teenusega seotud 
huvide konflikte. Sellised välised hindajad 
avaldavad emiteerimiseelse ja -järgse 
hindamise aruannetes oma muud teenused, 
mida nad on hinnatud üksusele või seotud 
kolmandale isikule osutanud.

Välised hindajad, kes osutavad peale 
hindamise ka muid teenuseid, tagavad, et 
teised teenused ei tekita kestlike 
võlakirjade hindamise teenusega seotud 
huvide konflikte. Sellised välised hindajad 
avaldavad emiteerimiseelse ja -järgse 
hindamise aruannetes oma muud teenused, 
mida nad on hinnatud üksusele või seotud 
kolmandale isikule osutanud.

Or. en
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Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) välja antud emiteerimiseelse 
hindamise aruanded (eraldi jaotises 
„Euroopa roheliste võlakirjade standard – 
emiteerimiseelse hindamise aruanded“);

a) välja antud emiteerimiseelse 
hindamise aruanded (eraldi jaotises 
„Kestlikud võlakirjad – emiteerimiseelse 
hindamise aruanded“);

Or. en

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) välja antud emiteerimisjärgse 
hindamise aruanded (eraldi jaotises 
„Euroopa roheliste võlakirjade standard – 
emiteerimisjärgse hindamise aruanded“).

b) välja antud emiteerimisjärgse 
hindamise aruanded (eraldi jaotises 
„Kestlikud võlakirjad – emiteerimisjärgse 
hindamise aruanded“).

Or. en

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) välja antud mõjuaruannete 
hindamised (eraldi jaotises „Kestlikud 
võlakirjad – mõjuaruannete 
hindamised“).

Or. en
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Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktis b nimetatud 
emiteerimisjärgse hindamise aruanded 
tehakse avalikuks kohe pärast seda, kui 
väline hindaja on jaotusaruande ära 
hinnanud.

3. Lõike 1 punktis b nimetatud 
emiteerimisjärgse hindamise aruanded ja 
lõike 1 punktis b a osutatud 
mõjuaruannete hindamised tehakse 
avalikuks kohe pärast seda, kui väline 
hindaja on jaotusaruande ära hinnanud.

Or. en

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punktis a nimetatud 
emiteerimiseelse hindamise aruanded ja 
lõike 1 punktis b nimetatud 
emiteerimisjärgse hindamise aruanded 
jäävad pärast välise hindaja veebisaidil 
avaldamist avalikuks vähemalt asjaomase 
võlakirja lunastustähtajani.

4. Lõike 1 punktis a nimetatud 
emiteerimiseelse hindamise aruanded ja 
lõike 1 punktis b nimetatud 
emiteerimisjärgse hindamise aruanded 
ning lõike 1 punktis b a osutatud 
mõjuaruannete hindamised jäävad pärast 
välise hindaja veebisaidil avaldamist 
avalikuks vähemalt asjaomase võlakirja 
lunastustähtajani.

Or. en

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandas riigis asutatud väline 
hindaja võib osutada Euroopa roheliste 
võlakirjade emitentidele käesoleva määruse 

1. Kolmandas riigis asutatud väline 
hindaja võib osutada kestlike võlakirjade 
emitentidele käesoleva määruse kohaseid 
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kohaseid teenuseid, kui ta on kantud 
kolmandate riikide väliste hindajate 
registrisse, mida ESMA artiklit 59 järgides 
peab.

teenuseid, kui ta on kantud kolmandate 
riikide väliste hindajate registrisse, mida 
ESMA artiklit 59 järgides peab.

Or. en

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kolmandas riigis asutatud välised 
hindajad, kes osutavad käesoleva artikli 
kohaseid teenuseid, peavad enne liidus 
asutatud Euroopa roheliste võlakirjade 
emitentidele teenuste osutamist pakkuma 
võimalust lahendada teenuse osutamisega 
seotud vaidlused liikmesriigi (vahe)kohtus.

10. Kolmandas riigis asutatud välised 
hindajad, kes osutavad käesoleva artikli 
kohaseid teenuseid, peavad enne liidus 
asutatud kestlike võlakirjade emitentidele 
teenuste osutamist pakkuma võimalust 
lahendada teenuse osutamisega seotud 
vaidlused liikmesriigi (vahe)kohtus.

Or. en

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolmandas riigis asutatud väline 
hindaja, kelle asukohariigi õigus- ja 
järelevalveraamistik on tunnistatud lõike 1 
kohaselt reaalselt samaväärseks ja kes on 
kantud artiklis 59 nimetatud registrisse, 
saab osutada registreeringu kohaseid 
teenuseid Euroopa roheliste võlakirjade 
emitentidele kogu liidus.

4. Kolmandas riigis asutatud väline 
hindaja, kelle asukohariigi õigus- ja 
järelevalveraamistik on tunnistatud lõike 1 
kohaselt reaalselt samaväärseks ja kes on 
kantud artiklis 59 nimetatud registrisse, 
saab osutada registreeringu kohaseid 
teenuseid kestlike võlakirjade emitentidele 
kogu liidus.

Or. en
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Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ESMA on pöördunud selles 
küsimuses vastava kolmanda riigi pädeva 
asutuse poole, kuid too ei ole rakendanud 
sobivaid meetmeid, mis oleksid vajalikud 
kaitsmaks liidus investoreid ja turgude 
korrektset toimimist, või ei ole suutnud 
tõendada, et asjaomane kolmandas riigis 
asutatud väline hindaja täidab tema 
suhtes asukohariigis kehtivaid nõudeid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ESMA on andnud asjaomase 
kolmanda riigi pädevale asutusele 
vähemalt 30 päeva ette teada kavatsusest 
selles kolmandas riigis asutatud välise 
hindaja registreering tühistada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ESMA kinnitab, et üks või mitu 
esimeses lõigus sätestatud tingimust on 
täidetud, suunab ta küsimuse kolmanda 
riigi pädevale asutusele. Kui kõnealune 
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kolmanda riigi pädev asutus ei ole võtnud 
asjakohaseid meetmeid, mis on vajalikud 
investorite ja liidu turgude nõuetekohase 
toimimise kaitsmiseks või ei ole 
tõendanud, et asjaomane kolmanda riigi 
väline hindaja täidab tema suhtes 
kolmandas riigis kohaldatavaid nõudeid, 
tühistab ESMA kolmanda riigi välise 
hindaja registreeringu vähemalt 30 päeva 
pärast seda, kui ta on teavitanud 
kolmanda riigi pädevat asutust oma 
kavatsusest registreering tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA hindab eelneva tunnustamise 
taotluse täielikkust 20 tööpäeva jooksul 
pärast selle saamist.

ESMA hindab eelneva tunnustamise 
taotluse täielikkust 30 tööpäeva jooksul 
pärast selle saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA kontrollib 45 tööpäeva jooksul 
pärast käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud täieliku taotluse saamist, kas 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimused on 
täidetud.

ESMA kontrollib 60 tööpäeva jooksul 
pärast käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud täieliku taotluse saamist, kas 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimused on 
täidetud.

Or. en
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Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 16 kuud pärast jõustumist].

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 24 kuud pärast jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) peatada Euroopa roheliste 
võlakirjade pakkumine korraga kuni 
kümneks järjestikuseks tööpäevaks, kui on 
mõistlikku alust kahtlustada, et käesoleva 
määruse artikleid 8–13 on rikutud;

e) peatada kestlike võlakirjade 
pakkumine, kui on mõistlikku alust 
kahtlustada, et käesoleva määruse artikleid 
8–13 on rikutud;

Or. en

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) keelata või peatada reklaamimine 
või nõuda asjaomastelt Euroopa roheliste 
võlakirjade emitentidelt või 
finantsvahendajatelt reklaamimise 
lõpetamist või peatamist korraga kuni 
kümneks järjestikuseks tööpäevaks, kui on 
mõistlikku alust kahtlustada, et käesoleva 
määruse artikleid 8–13 on rikutud;

f) keelata või peatada reklaamimine 
või nõuda asjaomastelt kestlike võlakirjade 
emitentidelt või finantsvahendajatelt 
reklaamimise lõpetamist või peatamist, kui 
on mõistlikku alust kahtlustada, et 
käesoleva määruse artikleid 8–13 on 
rikutud;



PR\1244367ET.docx 73/101 PE700.638v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) avalikustada asjaolu, et Euroopa 
roheliste võlakirjade emitent ei täida 
käesoleva määruse artiklite 8–13 kohaseid 
kohustusi;

g) avalikustada asjaolu, et kestlike 
võlakirjade emitent ei täida käesoleva 
määruse artiklite 8–13 kohaseid kohustusi, 
ning nõuda emitendilt selle teabe 
avaldamist oma veebisaidil ja teavitada 
kestliku võlakirja investoreid kohustuste 
täitmata jätmisest;

Or. en

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) keelata emitendil emiteerida 
Euroopa rohelisi võlakirju või kestlikke 
võlakirju ajavahemiku jooksul, mis ei 
ületa kümmet aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artiklite 8–13 rikkumine; a) artiklite 4–13 rikkumine;

Or. en
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Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) artiklis 6 osutatud taksonoomiaga 
kooskõlla viimise kava täitmata jätmine;

Or. en

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) artiklis 7b osutatud 
üleminekukava täitmata jätmine.

Or. en

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 37 lõike 1 punkti g kohane 
avalik teadaanne, milles on märgitud 
rikkumise eest vastutav füüsiline või 
juriidiline isik ja rikkumise laad;

a) artikli 37 lõike 1 punkti g kohane 
avalik teadaanne, milles on märgitud 
rikkumise eest vastutav füüsiline isik või 
üksus ja rikkumise laad;

Or. en

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ettekirjutus, millega nõutakse, et 
vastutav füüsiline või juriidiline isik 
lõpetaks rikkumisena käsitatava tegevuse;

b) ettekirjutus, millega nõutakse, et 
vastutav füüsiline isik või üksus lõpetaks 
rikkumisena käsitatava tegevuse;

Or. en

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) ettekirjutus, millega keelatakse 
vastutaval füüsilisel või juriidilisel isikul 
emiteerida Euroopa rohelisi võlakirju või 
kestlikke võlakirju ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa kümmet aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artiklite 55 ja 58 
(järelevalvemeetmete võtmise ja trahvide 
määramise kord ning registreerimise, 
tunnustamise ja järelevalve tasud) alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole [kahe kuu] jooksul pärast 
õigusakti Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks tegemist esitanud 
selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda tähtaega 

6. Artiklite 55 ja 58 
(järelevalvemeetmete võtmise ja trahvide 
määramise kord ning registreerimise, 
tunnustamise ja järelevalve tasud) alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole [kolme kuu] jooksul pärast 
õigusakti Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks tegemist esitanud 
selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
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[kahe kuu] võrra pikendada. [kolme kuu] võrra pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Enne... [käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäev] emiteeritud 
kestlikud võlakirjad ei pea vastama 
käesoleva määruse nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 63a
Läbivaatamine

1. Komisjon esitab 2023. aasta 
detsembriks ja seejärel iga kolme aasta 
järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kestliku rahanduse platvormi panuse 
põhjal aruande käesoleva määruse 
kohaldamise kohta. Kõnealuses aruandes 
hinnatakse vähemalt järgmist:
a) Euroopa roheliste võlakirjade 
standardi kasutuselevõtt ja selle turuosa 
nii liidus kui ka kogu maailmas; 
b) käesoleva määruse mõju kestlikule 
majandusele üleminekule; 
c) väliste hindajate turu toimimine, 
täpsustades turu kontsentratsiooni ja 
väliste hindajate erapooletuse; 
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d) ESMA ja riiklike pädevate asutuste 
suutlikkus täita oma 
järelevalveülesandeid; 
e) ESMA rahastamise asjakohasus 
tunnustamise, kinnitamise ja järelevalve 
tasude kaudu; 
f) III jaotise IV peatükis ette nähtud 
kolmandate riikide korra asjakohasus; 
e) rohepesu jätkumine kestlike võlakirjade 
turul.
Esimese lõigu kohase aruande 
esmakordsel esitamisel sisaldab see osa, 
mis käsitleb Euroopa roheliste võlakirjade 
märgise kohustuslikuks muutmise 
tähtaega ja praktilisi üksikasju 
keskkonnasäästlikena turustatavate 
võlakirjade puhul ajavahemikus 2025–
2028. Järgmistes aruannetes tehakse 
ettepanek käesoleva määruse 
läbivaatamiseks, et muuta Euroopa 
roheliste võlakirjade märgis ettenähtud 
tähtajaks kohustuslikuks võlakirjade 
puhul, mida turustatakse 
keskkonnasäästlikena.
2. Koos määruse (EL) 2020/852 
kavandatud läbivaatamisega hindab 
komisjon, kas kavandatud läbivaatamine 
väärib käesoleva määruse muutmist, eriti 
kui sellised muudatused on seotud 
määruse (EL) 2020/852 kohaldamisala 
laiendamisega muudele kestlikkuse 
eesmärkidele, näiteks sotsiaalsetele 
eesmärkidele, või muudele 
keskkonnaeesmärkide kategooriatele. 

Or. en

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA ROHELISTE EUROOPA KESTLIKE VÕLAKIRJADE 
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VÕLAKIRJADE TEABELEHT TEABELEHT

Or. en

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Euroopa roheliste võlakirjade 
teabelehe avaldamise kuupäev]

– [Euroopa kestlike võlakirjade 
teabelehe avaldamise kuupäev]

Or. en

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Emitendi juriidiline nimi] [(kui 
olemas) juriidilise isiku tunnus (LEI)] 
[selle veebisaidi aadress, kust investorid 
leiavad kontaktandmed, ja telefoninumber]

– [Emitendi juriidiline nimi] 
[juriidilise isiku tunnus (LEI)] [selle 
veebisaidi aadress, kust investorid leiavad 
kontaktandmed, ja telefoninumber]

Or. en

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  [Nimi, mille emitent võlakirjale 
andnud on] [(kui olemas) rahvusvaheline 
väärtpaberite identifitseerimisnumber 
(ISIN-kood)]

–  [Nimi, mille emitent võlakirjale 
andnud on] [rahvusvaheline väärtpaberite 
identifitseerimisnumber (ISIN-kood)]

Or. en

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa − punkt 2 − lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Kinnitus selle kohta, et asjaomase 
võlakirja emitent järgib vabatahtlikult 
käesoleva määruse nõudeid]

[Kinnitus selle kohta, kas asjaomase 
võlakirja emitent emiteerib

• Euroopa rohelise võlakirja 
vastavalt käesoleva määruse nõuetele või
• muu kestlikuna turustatava 
võlakirja, märkides kasutatava standardi 
ja andes selgituse selle kohta, miks 
võlakirja ei emiteeritud kooskõlas 
Euroopa roheliste võlakirjade 
standardiga]

Or. en

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keskkonnastrateegia ja 
põhjendused

3. Kestlikkuse strateegia ja 
põhjendused

Or. en

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Teave selle kohta, kuidas võlakiri 
on kooskõlas emitendi laiema 
keskkonnastrateegiaga]

– [Teave selle kohta, kuidas võlakiri 
on kooskõlas emitendi laiema kestlikkuse 
strateegiaga]

Or. en

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – taane 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Muude kestlike võlakirjade kui 
Euroopa roheliste võlakirjade puhul: 
teave võlakirjade jaotamisel kasutatud 
kriteeriumide kohta]

Or. en

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Määruse (EL) 2020/852 artiklis 9 
osutatud keskkonnaeesmärgid, mille poole 
võlakirjaga püüeldakse]

– [Kui kestlik võlakiri sisaldab 
märget taksonoomiaga kooskõlas olevate 
tegevuste osakaalu kohta, siis määruse 
(EL) 2020/852 artiklis 9 osutatud 
keskkonnaeesmärgid, mille poole 
võlakirjaga püüeldakse]

Or. en

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Muud taotletavad kestlikkuse 
eesmärgid, nagu on osutatud määruse 
(EL) 2019/2088 artikli 2 punktis 17]

Or. en

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Kestlikkusega seotud võlakirjade 
puhul: teave selle kohta, milliseid 
kestlikkuse eesmärke võlakirja 
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emiteerimisel seatakse, kas 
keskkonnaeesmärgid on teaduspõhised ja 
sotsiaalsed eesmärgid poliitikapõhised 
ning millised tulemused tuleks igal aastal 
saavutada.]

Or. en

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4 – alapunt 4.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.2 Keskkonnahoidlike projektide 
valimise kord ja hinnanguline 
keskkonnamõju

4.2 Kestlike projektide valimise kord 
ning hinnanguline keskkonna- ja 
sotsiaalne mõju

Or. en

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4 – alapunt 4.2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Kuidas emitent teeb kindlaks, kas 
projektid on taksonoomianõuetega 
kooskõlas]

– [Kuidas emitent teeb kindlaks, kas 
projektid on võlakirjadest saadava tulu 
jaotamise kindlaksmääratud strateegiaga 
kooskõlas, või, kui kestlik võlakiri 
sisaldab märget taksonoomiaga kooskõlas 
olevate tegevuste osakaalu kohta, siis 
taksonoomianõuetega kooskõlas]

Or. en

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4 – alapunt 4.2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  [Määruse (EL) 2020/852 
artiklites 10–15 nimetatud asjaomased 
tehnilised sõelumiskriteeriumid ning see, 
milliste määruse (EL) 2020/852 artikli 10 

–  [Kui kestlik võlakiri sisaldab 
märget taksonoomiaga kooskõlas olevate 
tegevuste osakaalu kohta, määruse (EL) 
2020/852 artiklites 10–15 nimetatud 
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lõike 3, artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 ja 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktidega arvestatakse]

asjaomased tehnilised 
sõelumiskriteeriumid ning see, milliste 
määruse (EL) 2020/852 artikli 10 lõike 3, 
artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 ja 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktidega arvestatakse]

Or. en

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4 – alapunt 4.2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Kui olemas: määruse (EL) 
2020/852 artikli 10 lõike 3, artikli 11 
lõike 3, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, 
artikli 14 lõike 2 ja artikli 15 lõike 2 alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusaktide 
kohaseks olulisimate (ja täiendavate) 
mõjuparameetrite arvutamiseks kasutatud 
meetodid ja eeldused. Sellise teabe 
puudumist tuleb põhjendada.]

– [Kui kestlik võlakiri sisaldab 
märget taksonoomiaga kooskõlas olevate 
tegevuste osakaalu kohta ja olemasolu 
korral: määruse (EL) 2020/852 artikli 10 
lõike 3, artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 ja 
artikli 15 lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktide kohaseks 
olulisimate (ja täiendavate) 
mõjuparameetrite arvutamiseks kasutatud 
meetodid ja eeldused. Sellise teabe 
puudumist tuleb põhjendada.]

Or. en

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4 – alapunt 4.2 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  [Taksonoomiaga kooskõlas 
olevate projektide puhul: kirjeldus selle 
kohta, kuidas kestlik projekt vastab 
määruse (EL) 2020/852 artiklis 18 
osutatud minimaalsetele sotsiaalsetele 
kaitsemeetmetele]
–  [Kirjeldus selle kohta, kuidas 
projektid aitavad kaasa ettevõtte poolt 
üksuse tasandil seatud kestlikkusega 
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seotud sihtmärkide ja meetmete 
saavutamisele]
–  [Kui kestlik võlakiri sisaldab 
märget taksonoomiaga kooskõlas olevate 
tegevuste osakaalu kohta, siis 
taksonoomiaga kooskõlas olevate 
tegevuste osakaal üksuse tasandil enne 
kestliku võlakirja emiteerimist ning 
tulevikku suunatud prognoos 
taksonoomiaga kooskõlas olevate 
tegevuste osakaalu kohta, mis 
saavutatakse üksuse tasandil pärast 
kestlikust võlakirjast saadud tulu täielikku 
jaotamist, ning täpsustatakse kõnealuse 
avalikustamiskohustuse täitmise 
metoodika]

Or. en

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 5 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  [Märge selle kohta, kas 
jaotusaruannetes on väljamakstud summad 
projektiti ning eeldatav positiivne ja 
negatiivne keskkonnamõju]

–  [Märge selle kohta, kas 
jaotusaruannetes on väljamakstud summad 
projektiti ning eeldatav positiivne ja 
negatiivne mõju kestlikkusele]

Or. en

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Üksuse tasandi nõuded
–  [Selgitus selle kohta, kuidas (või 
muude kestlike võlakirjade kui Euroopa 
roheliste võlakirjade puhul mil määral) 
järgib emiteeriv üksus määruses (EL) 
2019/2088 osutatud põhimõtet „ei 
kahjusta oluliselt“, sealhulgas OECD 
suuniseid rahvusvahelistele ettevõtjatele 
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ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid, sealhulgas põhimõtteid 
ja õigusi, mis on sätestatud 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste 
deklaratsioonis nimetatud kaheksas 
põhikonventsioonis ning rahvusvahelises 
inimõiguste koodeksis]
–  [Avaldus hoolsuskohustuse 
põhimõtete kohta seoses 
investeerimisotsuste peamise negatiivse 
mõjuga kestlikkusteguritele, võttes 
nõuetekohaselt arvesse emitendi tegevuse 
mahtu, laadi ja ulatust; viis, kuidas 
kestlikkusriske nende 
investeerimisotsustes arvesse võetakse, 
ning kestlikkusriskide võimalik 
finantsmõju. Kui emitent ei emiteeri 
Euroopa rohelist võlakirja ega võta 
arvesse peamist kahjulikku mõju, siis 
selgitus selle kohta, miks ta seda arvesse 
ei võta ning kas ja millal ta kavatseb 
sellist kahjulikku mõju arvesse võtta]
–  [Märge emitendi tegevuse kohta 
maksualast koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide ELi loetelu I ja II lisas 
loetletud jurisdiktsioonides ning nende 
tegelik majanduslik kohalolek nendes 
jurisdiktsioonides varade, täistööajaga 
töötajate, müügi ja nendes 
jurisdiktsioonides makstud maksude osas]
–  [Veebilink artiklis 7b osutatud 
äriühingu üleminekukavale.]

Or. en

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Emitendi poolt seoses 
emissiooniga makstud tasud ja kantud 
kulud]
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Or. en

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA ROHELISTE 
VÕLAKIRJADE IGA-AASTANE 
JAOTUSARUANNE 

EUROOPA KESTLIKE VÕLAKIRJADE 
IGA-AASTANE JAOTUSARUANNE

Or. en

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Kinnitus selle kohta, et tulu on jaotatud 
käesoleva määruse nõuetele vastavalt]

[Kinnitus selle kohta, et Euroopa 
rohelisest võlakirjast saadud tulu on 
jaotatud vastavalt käesoleva määruse 
artiklitele 4–7b, või kui võlakiri ei ole 
Euroopa roheline võlakiri, siis nende 
nõuete kohaselt jaotatud tulu protsent]

Or. en

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt A – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määruse (EL) 2020/852 artikli 9 
kohased keskkonnaeesmärgid;

– määruse (EL) 2020/852 artikli 9 
kohased keskkonnaeesmärgid või mõni 
muu määruse 2019/2088 artikli 2 punktis 
17 osutatud kestlikkuse eesmärk;

Or. en

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt A – taane 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  [Kas projekt on seotud 
majandustegevusega, mis on määruse 
(EL) 2020/852 artikli 10 lõike 2 kohaselt 
üleminekutegevus]

Or. en

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt A – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määruse (EL) 2020/852 artikli 3 
punkti c (minimaalsed kaitsemeetmed) 
järgimise kinnitus;

– kui projekt on osa taksonoomiaga 
kooskõlla viimise tegevusest, siis määruse 
(EL) 2020/852 artikli 3 punkti c 
(minimaalsed kaitsemeetmed) järgimise 
kinnitus;

Or. en

Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt A – taane 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  milliseid määruse (EL) 2020/852 
artikli 10 lõike 3, artikli 11 lõike 3, 
artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, 
artikli 14 lõike 2 või artikli 15 lõike 2 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusakte taksonoomia tehniliste 
sõelumiskriteeriumide 
kindlaksmääramiseks järgiti ja nende 
kohaldamiskuupäevad.]

–  kui projekt on osa 
taksonoomiaga kooskõlla viimise 
tegevusest, siis milliseid määruse 
(EL) 2020/852 artikli 10 lõike 3, 
artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 
või artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusakte 
taksonoomia tehniliste 
sõelumiskriteeriumide 
kindlaksmääramiseks järgiti ja 
nende kohaldamiskuupäevad.]

Or. en
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Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsettevõtjatest emitentide puhul, kes 
jaotavad mitme Euroopa rohelise võlakirja 
portfellist saadud tulu artiklis 5 nimetatud 
finantsvarade portfellile:

Finantsettevõtjatest emitentide puhul, kes 
jaotavad mitme kestliku võlakirja 
portfellist saadud tulu artiklis 5 nimetatud 
finantsvarade portfellile:

Or. en

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt B – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ülevaade kõigist lunastamata 
Euroopa rohelistest võlakirjadest koos 
nende individuaalse ja koondväärtusega;

– ülevaade kõigist lunastamata 
kestlikest võlakirjadest koos nende 
individuaalse ja koondväärtusega;

Or. en

Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt B – lõik 1 – taane 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määruse (EL) 2020/852 artikli 9 
kohased keskkonnaeesmärgid;

b) määruse (EL) 2020/852 artikli 9 
kohased keskkonnaeesmärgid või mõni 
muu määruse (EL) 2019/2088 artikli 2 
punktis 17 osutatud kestlikkuse eesmärk;

Or. en

Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt B – lõik 1 – taane 2 – alapunkt ca (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) selliste varade osakaal, mis on 
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seotud keskkonnasäästlike tegevustega, 
nagu need on määratletud määruses (EL) 
2020/852 ja kõnealuse määruse kohastes 
delegeeritud õigusaktides;

Or. en

Muudatusettepanek 182

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt B – lõik 1 – taane 2 – alapunkt da (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) selliste varade osakaal, mis on 
seotud määruse (EL) 2020/852 artikli 10 
lõike 2 kohaste üleminekutegevustega;

Or. en

Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt B – lõik 1 – taane 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) milliseid määruse (EL) 2020/852 
artikli 10 lõike 3, artikli 11 lõike 3, 
artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, 
artikli 14 lõike 2 või artikli 15 lõike 2 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusakte taksonoomia tehniliste 
sõelumiskriteeriumide 
kindlaksmääramiseks järgiti, vähemalt 
sektori ja riigi tasandil ja asjakohasel juhul 
konkreetse vara tasandil;

e) taksonoomiaga kooskõlas olevate 
tegevuste puhul: milliseid määruse (EL) 
2020/852 artikli 10 lõike 3, artikli 11 
lõike 3, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, 
artikli 14 lõike 2 või artikli 15 lõike 2 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusakte taksonoomia tehniliste 
sõelumiskriteeriumide 
kindlaksmääramiseks järgiti, vähemalt 
sektori ja riigi tasandil ja asjakohasel juhul 
konkreetse vara tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 184

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt B – lõik 1 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lunastamata Euroopa roheliste 
võlakirjade koguväärtuse ja artiklis 5 
osutatud sobiva finantsvara amortiseeritud 
koguväärtuse võrdlus (võrdlus peab 
näitama, kas teine on esimesega võrdne või 
sellest suurem).

– lunastamata kestlike võlakirjade 
koguväärtuse ja artiklis 5 osutatud sobiva 
finantsvara amortiseeritud koguväärtuse 
võrdlus (võrdlus peab näitama, kas teine on 
esimesega võrdne või sellest suurem).

Or. en

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt B – lõik 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Eelnimetatud võrdluse jaoks 
võetakse lunastamata Euroopa roheliste 
võlakirjade koguväärtuse aluseks 
asjaomase emitendi emiteeritud selliste 
võlakirjade kvartalilõpuväärtuste aasta 
keskmine ning finantsvara amortiseeritud 
koguväärtuse aluseks emitendi bilansis 
oleva sellise vara kvartalilõpuväärtuste 
aasta keskmine.]

– Eelnimetatud võrdluse jaoks 
võetakse lunastamata kestlike võlakirjade 
koguväärtuse aluseks asjaomase emitendi 
emiteeritud selliste võlakirjade 
kvartalilõpuväärtuste aasta keskmine ning 
finantsvara amortiseeritud koguväärtuse 
aluseks emitendi bilansis oleva sellise vara 
kvartalilõpuväärtuste aasta keskmine.]

Or. en

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA ROHELISTE 
VÕLAKIRJADE MÕJUARUANNE

EUROOPA KESTLIKE VÕLAKIRJADE 
MÕJUARUANNE

Or. en

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  [Emitendi juriidiline nimi] [(kui 
olemas) juriidilise isiku tunnus (LEI)] 
[selle veebisaidi aadress, kust investorid 
leiavad kontaktandmed, ja telefoninumber] 

–  [Emitendi juriidiline nimi] 
[juriidilise isiku tunnus (LEI)] [selle 
veebisaidi aadress, kust investorid leiavad 
kontaktandmed, ja telefoninumber]

Or. en

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  [Nimi, mille emitent võlakirjale 
andnud on] [(kui olemas) rahvusvaheline 
väärtpaberite identifitseerimisnumber 
(ISIN-kood)]

–  [Nimi, mille emitent võlakirjale 
andnud on] [rahvusvaheline väärtpaberite 
identifitseerimisnumber (ISIN-kood)]

Or. en

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Keskkonnastrateegia ja 
põhjendused

2. Kestlikkuse strateegia ja 
põhjendused

Or. en

Muudatusettepanek 190

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  [Asjakohasel juhul selgitus 
emitendi laiema keskkonnastrateegia 
muudatuste kohta, mis on toimunud pärast 
teabelehe avaldamist]

–  [Asjakohasel juhul selgitus 
emitendi laiema kestlikkuse strateegia 
muudatuste kohta, mis on toimunud pärast 
teabelehe avaldamist]

Or. en
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Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  [Emitendi kõikehõlmav 
kestlikkuse strateegia, sealhulgas tema 
jõupingutused edendada määruse (EL) 
2019/2088 artikli 2 punktis 17 osutatud 
sotsiaalse kestlikkuse eesmärke ja hea 
valitsemistava põhimõtteid ning 
jõupingutused tagada määruse (EL) 
2019/2088 artiklis 2a osutatud põhimõtte 
„ei kahjusta oluliselt“ järgimine]

Or. en

Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võlakirjast saadud tulu jaotamine 3. Võlakirjast saadud tulu jaotamine 
(kindla müügitulukasutusega võlakirjade 
puhul)

Or. en

Muudatusettepanek 193

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määruse (EL) 2020/852 artikli 9 
kohased keskkonnaeesmärgid;

– määruse (EL) 2020/852 artikli 9 
kohased keskkonnaeesmärgid või mõni 
muu määruse (EL) 2019/2088 artikli 2 
punktis 17 osutatud kestlikkuse eesmärk;

Or. en
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Muudatusettepanek 194

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – lõik 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kas projekt on seotud 
üleminekutegevustega vastavalt määruse 
(EL) 2020/852 artikli 10 lõikele 2;

Or. en

Muudatusettepanek 195

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – lõik 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– (kui asjakohane) taksonoomiaga 
kooskõlla viimise kavaga seotud varad, 
kava kestus ja kava elluviimise 
lõpukuupäev iga vara puhul;

– (kui asjakohane) taksonoomiaga 
kooskõlla viimise kavaga seotud varad, 
kava kestus, kava elluviimise lõpukuupäev 
iga vara puhul ning veebilink asjaomasele 
taksonoomiaga kooskõlla viimise kavale;

Or. en

Muudatusettepanek 196

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 3 – lõik 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– milliseid määruse (EL) 2020/852 
artikli 10 lõike 3, artikli 11 lõike 3, 
artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, 
artikli 14 lõike 2 või artikli 15 lõike 2 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusakte taksonoomia tehniliste 
sõelumiskriteeriumide 
kindlaksmääramiseks järgiti, vähemalt 
sektori ja riigi tasandil ja asjakohasel juhul 
konkreetse vara tasandil;

– kui projekt on osa taksonoomiaga 
kooskõlla viimise tegevusest, siis milliseid 
määruse (EL) 2020/852 artikli 10 lõike 3, 
artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 2, 
artikli 13 lõike 2, artikli 14 lõike 2 või 
artikli 15 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakte taksonoomia 
tehniliste sõelumiskriteeriumide 
kindlaksmääramiseks järgiti, vähemalt 
sektori ja riigi tasandil ja asjakohasel juhul 
konkreetse vara tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 197

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Võlakirjast saadud tulu 
keskkonnamõju

4. Võlakirjast saadud tulu mõju 
kestlikkusele 

Or. en

Muudatusettepanek 198

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  [Eeldatava positiivse ja negatiivse 
keskkonnamõju (koondmõju) hinnang]

–  [Eeldatava positiivse ja negatiivse 
keskkondliku ja sotsiaalse mõju 
(koondmõju) hinnang]

Or. en

Muudatusettepanek 199

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–  [Projektide mõju hindamise 
metoodika ja eeldused, kui konkreetse 
Euroopa rohelise võlakirja teabeleht seda 
teavet ei sisaldanud]

–  [Projektide mõju hindamise 
metoodika ja eeldused, kui konkreetse 
Euroopa kestliku võlakirja teabeleht seda 
teavet ei sisaldanud]

Or. en

Muudatusettepanek 200

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Projektide positiivne ja negatiivne 
sotsiaalmõju ning (kui teada) asjaomased 
parameetrid. Kui seda teavet ei ole 



PE700.638v01-00 94/101 PR\1244367ET.docx

ET

projektiti teada, tuleb seda põhjendada]

Or. en

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – taane 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Kui nad ei võta arvesse 
investeerimisotsuste negatiivset mõju 
kestlikkusteguritele, selged põhjused, miks 
nad seda ei tee, ja kui see on asjakohane, 
teave selle kohta, kas ja millal nad 
kavatsevad sellise negatiivse mõjuga 
arvestada]

Or. en

Muudatusettepanek 202

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Üleminekukava (Euroopa 
roheliste võlakirjade ja kestlikkusega 
seotud võlakirjade emitentidele)
–  [kinnitus selle kohta, et emitent 
järgib 1,5 °C globaalse netosoojenemise 
stsenaariumi ning heite vähendamist, 
mille emitent peab saavutama 2030. ja 
2050. aastaks, et viia see kooskõlla 
nimetatud stsenaariumiga; 
– ülevaade kavaga seotud 
juhtimisprotsessidest, sealhulgas emitendi 
juhatuse ja kõrgema juhtkonna rollist, 
vastutusvaldkondade jaotusest ja 
eesmärkide saavutamise premeerimiseks 
kehtestatud motiveerivatest 
struktuuridest;
– netonullheite saavutamise 
strateegia, sealhulgas ülevaade iga-
aastastest mõõdetavatest vahe-
eesmärkidest, teostatavatest algatustest 



PR\1244367ET.docx 95/101 PE700.638v01-00

ET

nende etappide saavutamiseks ja 
tulevastest investeerimisvajadustest nende 
eesmärkide saavutamiseks;
– analüüs selliste riskitegurite ja 
määramatuse kohta, mis võivad takistada 
emitendil netonullheite ja vahe-
eesmärkide saavutamist;
– veebilink emitendi täielikule 
üleminekukavale]

Or. en

Muudatusettepanek 203

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– [Nimi, mille emitent võlakirjale 
andnud on] [(kui olemas) rahvusvaheline 
väärtpaberite identifitseerimisnumber 
(ISIN-kood)]

–  [Nimi, mille emitent võlakirjale 
andnud on] [rahvusvaheline väärtpaberite 
identifitseerimisnumber (ISIN-kood)]

Or. en

Muudatusettepanek 204

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kinnitus, et I lisa kohast täidetud 
Euroopa rohelise võlakirja teabelehte on 
käesoleva määruse kohaselt hinnanud 
väline hindaja;

– kinnitus, et I lisa kohast täidetud 
Euroopa kestliku võlakirja teabelehte on 
käesoleva määruse kohaselt hinnanud 
väline hindaja;

Or. en

Muudatusettepanek 205

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Mõjuaruande hindamise puhul:
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– kinnitus, et III lisa kohast täidetud 
mõjuaruannet on hinnanud väline 
hindaja;
– kinnitus, et see mõjuaruande 
hindamine kajastab välise hindaja 
sõltumatut arvamust;
– hoiatus, et välise hindaja 
sõltumatut arvamust tuleb usaldada vaid 
teatud piirini.]

Or. en

Muudatusettepanek 206

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Avaldus selle kohta, et Euroopa roheline 
võlakiri vastab käesolevale määrusele, 
täpsemalt:

[Avaldus selle kohta, et kestlik võlakiri 
vastab käesolevale määrusele, täpsemalt:

Or. en

Muudatusettepanek 207

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) (kui sõltumatu hindaja arvamus on 
positiivne) kinnitus, et võlakiri vastab 
käesolevale määruse nõuetele ja võib 
kanda nimetust „Euroopa roheline 
võlakiri“;

a) (kui sõltumatu hindaja arvamus on, 
et võlakiri vastab kõigile nõuetele 
„Euroopa rohelise võlakirja“ nimetuse 
kasutamiseks) kinnitus, et võlakiri vastab 
käesolevale määruse nõuetele ja võib 
kanda nimetust „Euroopa roheline 
võlakiri“;

Or. en

Muudatusettepanek 208

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) (kui sõltumatu hindaja arvamus on 
negatiivne) kinnitus, et võlakiri ei vasta 
käesoleva määruse nõuetele ja ei või kanda 
nimetust „Euroopa roheline võlakiri“; 

b) (kui sõltumatu hindaja arvamus on, 
et võlakiri ei vasta kõigile nõuetele 
„Euroopa rohelise võlakirja“ nimetuse 
kasutamiseks) kinnitus, et võlakiri ei vasta 
käesoleva määruse nõuetele ja ei või kanda 
nimetust „Euroopa roheline võlakiri“, 
märkides ära, millised nõuded ei ole 
täidetud ja kas emitendi esitatud teave oli 
täpne;

Or. en

Muudatusettepanek 209

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 5 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üksikasjalik hinnang selle kohta, 
kas täidetud rohelise võlakirja teabeleht 
vastab siinse määruse artiklitele 4–7;

– Euroopa roheliste võlakirjade 
puhul: üksikasjalik hinnang selle kohta, 
kas täidetud kestliku võlakirja teabeleht 
vastab käesoleva määruse artiklitele 4–7;

Or. en

Muudatusettepanek 210

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 5 – lõik 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– muude kestlike võlakirjade puhul: 
üksikasjalik hinnang selle kohta, kas 
täidetud kestliku võlakirja teabeleht järgib 
emitendi kehtestatud kestlikkuse 
strateegiat;

Or. en

Muudatusettepanek 211

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 5 – lõik 2 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– välisele hindajale antud teabel 
tuginev põhjalik hinnang selle kohta, kas 
emitent on jaotanud võlakirjast saadud tulu 
kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 4–
7; 

– välisele hindajale antud teabel 
tuginev põhjalik hinnang selle kohta, kas 
või (mitte-Euroopa roheliste võlakirjade 
puhul) mil määral emitent on jaotanud 
võlakirjast saadud tulu kooskõlas 
käesoleva määruse artiklitega 4–7b;

Or. en

Muudatusettepanek 212

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 5 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– välisele hindajale antud teabel 
tuginev hinnang selle kohta, kas emitent on 
kasutanud tulu selleks, milleks seda 
rohelise võlakirja teabelehe kohaselt 
kavatseti kasutada;

– välisele hindajale antud teabel 
tuginev hinnang selle kohta, kas emitent on 
kasutanud tulu selleks, milleks seda 
kestliku võlakirja teabelehe kohaselt 
kavatseti kasutada; 

Or. en

Muudatusettepanek 213

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Mõjuaruande hindamise puhul:
– hinnang selle kohta, kas võlakirja 
emiteerimine on kooskõlas emitendi 
laiema kestlikkuse strateegiaga;
– kindla müügitulukasutusega 
võlakirjade puhul võlakirjade müügitulust 
rahastatavate projektide kontroll ja 
vajaduse korral taksonoomiaga kooskõlla 
viimise kava järgimise kontroll;
– hinnang võlakirjade müügitulu 
eeldatava mõju kohta kestlikkusele;
– hinnang emitendi 
üleminekukavale;
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– välise hindaja arvamus nelja 
eespool osutatud hinnangu kohta.]

Or. en
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SELETUSKIRI

Euroopa roheliste võlakirjade standardit käsitleva määruse ettepanek on osa ELi kestliku 
rahanduse tegevuskavast. Vastavalt Euroopa Komisjoni kestlikule majandusele ülemineku 
rahastamise strateegiale vajab Euroopa sel kümnendil ligikaudu 350 miljardit eurot 
lisainvesteeringuid aastas ainuüksi energiasüsteemides 2030. aastaks seatud heitkoguste 
vähendamise eesmärgi saavutamiseks ning veel 130 miljardit eurot muude 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. Stimuleerides kestlikke investeeringuid rahastavate 
võlakirjade emiteerimist, aitab vabatahtlik Euroopa roheliste võlakirjade standard ettevõtjatel 
ja riikidel rahastada üleminekut kestlikule tulevikule. Lisaks aitab määrus, nähes ette 
võrreldavad avalikustamisnõuded ja avalikustatava teabe usaldusväärse välise hindamise, 
suurendada investorite usaldust roheliste võlakirjade turu vastu ja vähendada rohepesust 
tulenevate negatiivsete finantstagajärgede riski investoritele.

Selleks koosneb kavandatav määrus kolmest osast. Esiteks nõutakse kavandatava määrusega, 
et Euroopa roheliste võlakirjade emitendid kasutaksid võlakirjadest saadavat tulu kooskõlas 
ELi kestlike investeeringute taksonoomiaga. Teiseks nõutakse määruses, et emitendid 
avalikustaksid üksikasjad oma rahastatavate projektide kohta, nende projektide vastavuse 
kohta taksonoomia eesmärkidele ja oma kõikehaaravale kestlikkuse strateegiale. Kolmandaks 
luuakse määrusega järelevalveraamistik, et tagada avalikustatava teabe usaldusväärsus välise 
osapoole tehtava kohustusliku hindamise kaudu. Nende väliste hindajate üle teostab 
järelevalvet ESMA. Riiklikel pädevatel asutustel peaks olema õigus tagada, et emitendid 
järgivad käesoleva määruse nõudeid.

Raportöör kiidab ettepaneku heaks ja püüab tagada, et Euroopa rohelised võlakirjad täidaksid 
oma potentsiaali kestlikule majandusele ülemineku rahastamisel. Selle saavutamiseks tuleks 
järgida nelja peamist põhimõtet. Esiteks tuleks Euroopa roheliste võlakirjade kaudu kogutud 
raha suunata tegevustele ja ettevõtetele, mis sobivad kestliku majandusega, millele Euroopa 
on üle minemas. Teiseks peaks Euroopa roheliste võlakirjade kasutamisest või neisse 
investeerimisest saadav kasu olema turu jaoks selge, nii et kõik, kes võiksid seda standardit 
kasutada, seda ka tegelikult teeksid. Kolmandaks peaks see standard olema usaldusväärne 
läbipaistva ja usaldusväärse hindamisprotsessi kaudu. Neljandaks peaks see standard tooma 
kaasa Euroopa roheliste võlakirjade sügava ja likviidse turu. 

Vältimaks roheliste võlakirjade turu edasist killustumist, peaks Euroopa standard täielikult 
järgima Euroopa püüdlust minna üle kestlikule majandusele. Selle tagamiseks, et kogu 
Euroopa rohelistest võlakirjadest saadav tulu läheb kestliku majandusega kokku sobivatele 
projektidele ja emitentidele, on võlakirjadest saadava tulu 100 % kooskõlastamine 
taksonoomiaga vajalik, kuid siiski mitte piisav. Euroopa roheliste võlakirjade standardit 
saavad kasutada üleminekuvahendina ainult need emitendid, kellel on olemas kõikehõlmav 
strateegia kohanemiseks ja jätkuvaks elujõulisuseks kestliku majanduse tingimustes. Seetõttu 
kohustab raportöör Euroopa roheliste võlakirjade emitente võtma vastu üleminekukavasid, et 
saavutada 2050. aastaks netonullheide. Sama loogika kohaselt ja arvestades fossiilgaasil 
töötavate elektrijaamade pikka kasutusiga, ei sobi need jaamad kokku Euroopa eesmärgiga 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ning neid ei tohiks rahastada Euroopa roheliste 
võlakirjade abil. See on kooskõlas ka praeguste roheliste võlakirjade turutavadega. Lisaks on 
raportöör veendunud, et tõeliselt kestliku majanduse loomine nõuab, et liit ühendaks 
keskkonnaalased ja sotsiaalsed eesmärgid. Ainult sotsiaalselt kaasav üleminek on kodanikele 
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vastuvõetav. Seega ei tohi Euroopa roheliste võlakirjade emitendid püüelda maksustamise 
vältimise poole riikide kaudu, mis on kantud maksualast koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide ELi loetellu, ning nad peavad põhimõtteliselt arvesse võtma oma 
investeeringute negatiivset mõju kestlikkusteguritele, sealhulgas sellistele sotsiaalsetele 
teguritele nagu ebavõrdsus, sotsiaalne ühtekuuluvus, sotsiaalne integratsioon ja töösuhted.

Selleks et Euroopa roheliste võlakirjade kasutamisest saadav kasu oleks turu jaoks selge, 
peaksid sellised võlakirjad olema võrreldavad muude kestlike võlakirjade emiteerimisega. 
Investoritele on vaja võrreldavaid andmeid, et teha teadlik otsus eri liiki kestlike võlakirjade 
kohta. Seetõttu soovib raportöör võtta kasutusele standardse avalikustamisvormi kestliku 
võlakirja igaks emiteerimiseks, olenemata sellest, kas tegemist on Euroopa roheliste 
võlakirjade või muud liiki kestlike võlakirjadega. Avalikustatud teabe usaldusväärsuse 
tagamiseks tuleks seda kontrollida samasuguse väliste hindajate menetluse abil nagu Euroopa 
roheliste võlakirjade puhul. Avalikustamisnõuete kehtestamine kogu kestlike võlakirjade turu 
jaoks toob täiendavat kasu, vähendades rohepesu selliste alternatiivsete kestlike võlakirjade, 
sealhulgas jätkusuutlikkusega seotud võlakirjade kaudu. See vähendab võimalikku kahju 
sellistesse võlakirjadesse investeerijatele ja suurendab usaldusväärsust kogu kestlike 
võlakirjade turul.

Usaldusväärse hindamisprotsessi tagamiseks tuleks võimalikult suures ulatuses tagada väliste 
hindajate sõltumatus. Selle saavutamiseks teeb raportöör ettepaneku täiendavate nõuete kohta, 
mis on seotud võimalike huvide konfliktidega, sealhulgas aktsionäride kaudu, vähendab 
väliste hindajate võimalusi tellida läbivaatamisprotsessi olulisi aspekte allhanke korras ning 
annab ESMA-le volitused veelgi tugevdada huvide konflikti vastaseid meetmeid, tuginedes 
turu järelevalvest saadavatele kogemustele. Raportöör toob teksti sisse ka makstud tasude 
läbipaistvuse ja kohustuse leppida tasudes kokku enne hindamist.

Euroopa roheliste võlakirjade sügav ja likviidne turg on oluline, et stimuleerida investeerimist 
Euroopa rohelistesse võlakirjadesse ja nende edasist emiteerimist. Sügavat turgu saab 
stimuleerida, kohustades ELi organeid ja institutsioone kasutama kõigi oma ökoloogiliselt 
kestlike võlakirjade puhul Euroopa roheliste võlakirjade märgist. Teiseks peaks võlakiri 
vastama potentsiaalsete investorite soovidele. Seetõttu on oluline, et kooskõlas praeguste 
roheliste võlakirjade emiteerimise turutavadega ei rahastataks Euroopa rohelistest 
võlakirjadest tuumaenergia tootmist. Kolmandaks tuleks standard võtta kasutusele järk-järgult 
ja investorid peaksid teadma, et sellest saab lähitulevikus ökoloogiliselt kestlike võlakirjade 
emiteerimise kohustuslik standard. Lõpetuseks peaks võlakirjade standard olema hõlpsasti 
kasutatav ja emitentidele kättesaadav. Selleks püüab raportöör tagada, et taksonoomiamääruse 
kohaste delegeeritud õigusaktide muutmise korral ei pea emitendid oma võlakirjadest saadud 
tulu ümber paigutama. Raportöör soovib samuti võimaldada leebemat kohtlemist projektide 
rahastamisel Euroopa rohelistest võlakirjadest saadava tuluga olukorras, kus ei ole veel 
kogutud andmeid selle tõestuseks, et ühelegi keskkonnaeesmärgile ei ole 
taksonoomiamääruse kohaselt olulist kahju tekitatud. Lisaks võtab raportöör kasutusele 
hindamismehhanismi, mis lubab komisjoni hinnata Euroopa roheliste võlakirjade 
emiteerimise võimalikke kitsaskohti. 

Raportöör ootab huviga koostööd võimalike Euroopa roheliste võlakirjade emitentidega, et 
ettepanekut veelgi täiustada ja motiveerida Euroopa roheliste võlakirjade emiteerimist, 
eesmärgiga tagada edukas vahend üleminekuks kestlikule majandusele. 


