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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

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

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

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

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

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

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

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

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

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

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...2,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

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

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-
0000/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

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

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

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Omställningen till en koldioxidsnål, 
mer hållbar, resurseffektiv, cirkulär och 
rättvis ekonomi är avgörande för att 
säkerställa unionsekonomins långsiktiga 
konkurrenskraft och människors 
välbefinnande. År 2016 ingick unionen 
Parisavtalet31. I artikel 2.1 c i Parisavtalet 
fastställs målet om ökade insatser mot 
klimatförändringar, bland annat genom att 
finansiella flöden ska bli förenliga med en 
utveckling mot låga växthusgasutsläpp och 
klimatresiliens.

(1) Omställningen till en koldioxidsnål, 
hållbar, resurseffektiv, cirkulär och rättvis 
ekonomi är avgörande för att säkerställa 
unionsekonomins långsiktiga 
konkurrenskraft och människors 
välbefinnande. År 2016 ingick unionen 
Parisavtalet31. I artikel 2.1 c i Parisavtalet 
fastställs målet om ökade insatser mot 
klimatförändringar, bland annat genom att 
finansiella flöden ska bli förenliga med en 
utveckling mot låga växthusgasutsläpp och 
klimatresiliens.

__________________ __________________
31 Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 
5 oktober 2016 om ingående, på 
Europeiska unionens vägnar, av 
Parisavtalet som antagits inom ramen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, 
s. 4).

31 Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 
5 oktober 2016 om ingående, på 
Europeiska unionens vägnar, av 
Parisavtalet som antagits inom ramen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, 
s. 4).

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I kommissionens meddelande av 
den 22 november 2016 Nästa steg för en 
hållbar europeisk framtid kopplas målen 
för hållbar utveckling till unionens 
politiska ram för att säkerställa att alla 
unionens åtgärder och politiska initiativ 
tar hänsyn till målen för hållbar 
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utveckling. I sina slutsatser av den 20 juni 
2017 bekräftade rådet unionens och dess 
medlemsstaters åtagande att genomföra 
målen för hållbar utveckling på ett 
fullständigt, samstämmigt, omfattande, 
integrerat och effektivt sätt, och i nära 
samarbete med sina partner och andra 
intressenter. Fördraget om Europeiska 
unionen och fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
återspeglar unionens sociala och 
miljömässiga dimensioner.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I investeringsplanen inom den 
gröna given av den 14 januari 202032 
föreskrivs inrättandet av en standard för 
miljömässigt hållbara obligationer för att 
ytterligare öka investeringsmöjligheterna 
och göra det lättare att identifiera 
miljömässigt hållbara investeringar genom 
tydlig märkning. I sina slutsatser från 
december 2020 uppmanade Europeiska 
rådet kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om en standard för 
gröna obligationer33.

(2) I investeringsplanen inom den 
gröna given av den 14 januari 2020 32 
föreskrivs inrättandet av en standard för 
miljömässigt hållbara obligationer för att 
ytterligare öka investeringsmöjligheterna 
och göra det lättare att identifiera 
miljömässigt hållbara investeringar genom 
tydlig märkning. I sina slutsatser från 
december 2020 uppmanade Europeiska 
rådet kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om en standard för 
gröna obligationer33. I sin resolution av 
den 29 maj 2018 om hållbara finanser33a 
och av den 13 november 2020 om 
investeringsplanen för ett hållbart Europa 
– finansieringen av den gröna given33b 
underströk Europaparlamentet behovet av 
en enhetlig standard för gröna 
obligationer33a.

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

33a EUT C 76, 9.3.2020, s. 23.
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33b EUT C 415, 13.10.2021, s. 22.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att unionens klimat- och 
hållbarhetsmål ska kunna uppnås måste 
kapitalflödena kanaliseras till hållbara 
investeringar. Med hänsyn till 
utmaningens omfattning och de kostnader 
som är förbundna med uteblivna eller 
försenade åtgärder bör unionens 
finansiella system och dess instrument 
gradvis anpassas i syfte att stödja en 
hållbar ekonomi. För detta ändamål bör 
hållbar finansiering bli huvudregeln och 
hänsyn bör tas till de konsekvenser för 
hållbarheten som finansiella produkter 
och tjänster medför. Genom att stimulera 
nya investeringar i hållbara ekonomiska 
verksamheter är hållbara obligationer 
särskilt lämpade att stimulera övergången 
till en grön ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Miljömässigt hållbara obligationer 
är ett av huvudinstrumenten för att 
finansiera investeringar kopplade till 
koldioxidsnål teknik, energi och 
resurseffektivitet samt hållbar 
transportinfrastruktur och 

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

obligationer kan emitteras av finansiella 
eller icke-finansiella företag eller stater. 
Inom ramen för de olika befintliga 
initiativen om hållbara obligationer 
säkerställs inte gemensamma definitioner 
av miljömässigt och socialt hållbara 
ekonomiska verksamheter. Detta hindrar 
investerare från att enkelt identifiera 
obligationer vilkas intäkter är anpassade 
eller bidrar till hållbarhetsmålen i 
Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att underlätta jämförelser 
mellan olika emissioner av hållbara 
obligationer och uppmuntra till 
standardisering av datainsamlingen när 
det gäller gröna obligationer bör 
transparenskrav gälla för alla 
obligationer som marknadsförs som 
hållbara i unionen. För att främja 
investerarskyddet och undvika 
grönmålning av obligationer som 
marknadsförs som hållbara bör den 
information som lämnas om sådana 
obligationer omfattas av samma standard 
för extern kontroll som den som gäller för 
europeiska gröna obligationer.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Mot bakgrund av det 
gemensamma åtagandet från 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen att följa principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
för att stödja hållbar tillväxt för alla och 
att erkänna betydelsen av internationella 
miniminormer för mänskliga rättigheter 
och arbetstagarrättigheter, har unionen 
antagit ett brett hållbarhetsbegrepp som 
inkluderar sociala aspekter samt miljö- 
och styrningsaspekter. I detta 
sammanhang, och i linje med definitionen 
av hållbara investeringar i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/20881a, bör 
miljömässigt hållbara verksamheter inte 
orsaka skada för målen för social 
hållbarhet. På motsvarande sätt bör 
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miljömässigt hållbara obligationer 
omfattas av den princip om att inte orsaka 
betydande skada som avses i förordning 
(EU) 2019/2088, och hänsyn bör tas till de 
tekniska standarder för tillsyn som antas 
enligt den förordningen och vilka 
ytterligare specificerar denna princip. 
Detta inbegriper anpassning till OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag och 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, inbegripet 
Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) deklaration om grundläggande 
principer och rättigheter i arbetslivet, 
ILO:s åtta grundläggande konventioner 
och det internationella regelverket för 
mänskliga rättigheter. I de grundläggande 
ILO-konventionerna definieras de 
mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter som företag bör 
respektera. Flera av dessa internationella 
normer slås fast i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, i synnerhet förbudet mot 
slaveri och tvångsarbete och principen om 
icke-diskriminering.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/2088 av den 
27 november 2019 om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar som 
ska lämnas inom den finansiella 
tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 
1).

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Intäkterna från europeiska gröna 
obligationer bör användas för att finansiera 

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I artikel 10.2 i förordning (EU) 
2020/852 görs åtskillnad mellan 
miljömässigt hållbara verksamheter och 
ekonomiska omställningsverksamheter 
för vilka det inte finns något tekniskt och 
ekonomiskt genomförbart koldioxidsnålt 
alternativ. Denna åtskillnad bör också 
göras när det gäller hållbara obligationer, 
och full transparens ifråga om den 
procentandel av obligationsintäkterna 
som anslås till omställningsverksamhet 
bör garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Denna förordning syftar till att 
skapa en ”gold standard” för gröna 
obligationer. Den bör därför inte 
undergräva nuvarande bästa 
marknadspraxis. Nuvarande 
marknadspraxis är att inte anslå 
intäkterna från gröna obligationer till 
utgifter för produktion av gas eller 
kärnenergi. De europeiska gröna 
obligationerna bör därför inte finansiera 
verksamhet som rör elproduktion med 
kärnkraft eller elproduktion från 
naturgas.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Stater emitterar ofta miljömässigt 
hållbara obligationer och bör därför även 
tillåtas emittera europeiska gröna 
obligationer, förutsatt att intäkterna från 
sådana obligationer används för att 
finansiera antingen tillgångar eller utgifter 
som uppfyller taxonomikraven eller 
tillgångar eller utgifter som kommer att 
uppfylla taxonomikraven inom en rimligt 
kort tidsperiod från emissionen av den 
berörda obligationen, som dock kan 
förlängas om detta kan motiveras med stöd 
av de särskilda egenskaperna hos de 
berörda ekonomiska verksamheterna och 
investeringarna.

(10) Stater emitterar ofta miljömässigt 
hållbara obligationer och bör därför även 
tillåtas emittera europeiska gröna 
obligationer, förutsatt att intäkterna från 
sådana obligationer används för att 
finansiera antingen tillgångar eller utgifter 
som uppfyller taxonomikraven eller 
tillgångar eller utgifter som kommer att 
uppfylla taxonomikraven inom en rimligt 
kort tidsperiod från emissionen av den 
berörda obligationen, som dock kan 
förlängas om detta kan motiveras med stöd 
av de särskilda egenskaperna hos de 
berörda ekonomiska verksamheterna och 
investeringarna. Gröna offentliga 
investeringar skulle kunna stimuleras 
genom att skulder och underskott tillåts i 
form av europeiska gröna obligationer 
och ges en gynnsam behandling inom 
unionens ram för finanspolitisk styrning.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Unionens institutioner och organ 
bör följa unionens standarder för att 
uppnå hållbarhetsmålen, inbegripet de 
mål som fastställs i förordning (EU) 
2020/852. De bör därför använda 
”europeisk standard för gröna 
obligationer” för varje emission av 
obligationer med öronmärkt 
intäktsanvändning (use of proceeds bond) 
som har miljöhållbarhet som mål. Som en 
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ledande global emittent av gröna 
obligationer har Europeiska 
investeringsbanken redan åtagit sig att 
anpassa sitt program för gröna 
obligationer till den europeiska 
standarden för gröna obligationer.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Enligt artikel 4 i förordning (EU) 
2020/852 krävs att medlemsstaterna och 
unionen tillämpar kriterierna i artikel 3 i 
den förordningen för att fastställa huruvida 
en ekonomisk verksamhet ska anses vara 
miljömässigt hållbar i samband med alla 
åtgärder som föreskriver krav på 
finansmarknadsaktörer eller emittenter med 
avseende på finansiella produkter eller 
företagsobligationer som tillhandahålls 
som miljömässigt hållbara. Det är därför 
logiskt att de tekniska granskningskriterier 
som avses i artikel 3 d i förordning (EU) 
2020/852 bör användas för att fastställa 
vilka fasta tillgångar, utgifter och 
finansiella tillgångar som kan finansieras 
med intäkterna från europeiska gröna 
obligationer. Med tanke på de förväntade 
tekniska framstegen på området 
miljöhållbarhet kommer de delegerade 
akter som antas i enlighet med artikel 10.3, 
11.3, 12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i 
förordning (EU) 2020/852 sannolikt att 
granskas och ändras med tiden. Oberoende 
av sådana ändringar bör emittenter, för att 
skapa rättssäkerhet för sig själva och 
investerarna samt för att förhindra att 
ändringar av de tekniska 
granskningskriterierna får en negativ 
inverkan på priset på europeiska gröna 
obligationer som redan har emitterats, 

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

kunna tillämpa de tekniska 
granskningskriterier som var tillämpliga 
vid den tidpunkt då den europeiska gröna 
obligationen emitterades när de anslår 
intäkterna från sådana obligationer till 
godtagbara fasta tillgångar eller utgifter, 
fram till obligationens förfallodag. För att 
säkerställa rättssäkerhet för europeiska 
gröna obligationer vilkas intäkter anslås till 
finansiella tillgångar är det nödvändigt att 
klargöra att den underliggande ekonomiska 
verksamhet som finansieras med dessa 
finansiella tillgångar bör uppfylla de 
tekniska granskningskriterier som är 
tillämpliga vid den tidpunkt då de 
finansiella tillgångarna skapades. Om de 
relevanta delegerade akterna ändras bör 
emittenten anslå intäkterna genom att 
tillämpa de ändrade delegerade akterna 
inom fem år. Intäkter som anslagits 
tidigare bör inte behöva omfördelas till 
följd av en ändring av de delegerade 
akterna.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Emittenter av europeiska gröna 
obligationer bör använda sådana 
obligationer som en del av sin 
övergripande hållbarhetsstrategi. 
Emittenter bör därför följa vissa 
hållbarhetskrav på enhetsnivå. Detta 
inbegriper efterlevnad av den princip om 
att inte orsaka betydande skada som avses 
i förordning (EU) 2019/2088, så att 
huvudsakliga negativa konsekvenser i 
investeringsbeslut beaktas och 
minimigarantier anpassas i enlighet med 
artikel 18 i förordning (EU) 2020/852. 
Emittenter bör inte heller ägna sig åt 
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skatteflyktsmetoder via länder som finns 
med i EU:s förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) De europeiska gröna 
obligationerna syftar till att hjälpa 
företagens omställning till hållbarhet. De 
europeiska gröna obligationerna bör 
därför endast användas av företag som 
har en trovärdig plan för hållbarhet och 
som efterlever Parisavtalet, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/11191a (europeisk 
klimatlag) och ett scenario med en global 
uppvärmning på 1,5 °C. Emittenter av 
europeiska gröna obligationer bör därför 
utarbeta en omställningsplan som anger 
hur de kommer att säkerställa att de följer 
scenariot med en global uppvärmning på 
1,5 °C och uppnå klimatneutralitet senast 
2050.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/1119 av den 30 juni 
2021 om inrättande av en ram för att 
uppnå klimatneutralitet och om ändring 
av förordningarna (EG) nr 401/2009 och 
(EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag) 
(EUT L 243, 9.7.2021, s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Investerarna bör få kostnadseffektiv 
tillgång till tillförlitlig information om de 
europeiska gröna obligationerna. 
Emittenter av europeiska gröna 
obligationer bör därför låta externa 
granskare tillhandahålla en granskning av 

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

obligationer före emission och 
granskningar av de årliga 
anslagsrapporterna för hållbara 
obligationer efter emission.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Emittenter av europeiska gröna 
obligationer bör uppfylla sina åtaganden 
gentemot investerarna och anslå intäkter 
från sina obligationer inom en rimligt kort 
tidsperiod efter emissionen. Samtidigt bör 
emittenterna inte straffas för anslag av 
obligationsintäkter till ekonomisk 
verksamhet som ännu inte uppfyller 
taxonomikraven, men som kommer att 
göra det inom en femårsperiod (eller en 
förlängd period på tio år). Emittenter bör 
under alla omständigheter anslå alla 
intäkter från sina europeiska gröna 
obligationer före obligationernas 
förfallodag.

(15) Emittenter av europeiska gröna 
obligationer bör uppfylla sina åtaganden 
gentemot investerarna och anslå intäkter 
från sina obligationer inom en rimligt kort 
tidsperiod efter emissionen. Samtidigt bör 
emittenterna inte straffas för anslag av 
obligationsintäkter till ekonomisk 
verksamhet som ännu inte uppfyller 
taxonomikraven, men som kommer att 
göra det inom en femårsperiod (eller en 
förlängd period på tio år). I så fall bör 
emittenterna utarbeta en 
taxonomianpassningsplan som anger när 
dessa verksamheter kommer att uppfylla 
taxonomikraven och hur anpassningen 
kommer att garanteras. 
Taxonomianpassningsplanerna bör 
innehålla årliga mellanliggande steg som 
ska verifieras av en extern granskare. 
Emittenter bör under alla omständigheter 
anslå alla intäkter från sina europeiska 
gröna obligationer före obligationernas 
förfallodag.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Esma bör ges i uppdrag att 
utarbeta förslag till tekniska standarder 
för tillsyn för att specificera formen och 
innehållet i 
taxonomianpassningsplanerna. 
Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta dessa tekniska standarder för tillsyn 
genom en genomförandeakt enligt artikel 
290 i EUF-fördraget och i enlighet med 
artikel 10 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1095/20101a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten), om ändring av 
beslut nr 716/2009/EG och om 
upphävande av kommissionens beslut 
2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, 
s. 84). 

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det kan hända att vissa finansiella 
företag som har en portfölj med europeiska 
gröna obligationer inte, för varje sådan 
obligation, kan identifiera exakt till vilka 
finansiella tillgångar som intäkterna från 
den aktuella obligationen har anslagits. 
Detta beror på en diskrepans mellan å ena 
sidan den återstående löptiden och 
storleken på finansieringen av 
obligationerna i fråga, och å andra sidan 
den återstående löptiden och storleken på 

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

de finansiella tillgångarna i det finansiella 
företagets balansräkning. Finansiella 
företag bör i sådana fall vara skyldiga att 
lämna ut uppgifter om anslaget av de totala 
intäkterna från sin portfölj med hållbara 
obligationer till en portfölj med hållbara 
finansiella tillgångar i företagets 
balansräkning. De finansiella företagen bör 
även kunna visa i årliga anslagsrapporter i 
hur hög grad de anknutna miljömässigt 
hållbara finansiella tillgångarna uppfyllde 
taxonomikraven vid den tidpunkt då de 
skapades. När det gäller europeiska gröna 
obligationer bör en fullständig 
anpassning göras. För att säkerställa att 
alla intäkter från europeiska gröna 
obligationer anslås till miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter bör de 
finansiella företagen även kunna visa att 
beloppet för de miljömässigt hållbara 
finansiella tillgångarna motsvarar eller 
överstiger beloppet för europeiska gröna 
obligationer som ännu inte löpt ut. För att 
säkerställa att den information som lämnas 
förblir fullständig och aktuell bör en extern 
granskare varje år granska de årliga 
anslagsrapporterna. Den externa 
granskaren bör då särskilt fokusera på de 
finansiella tillgångar som inte ingick i 
emittentens balansräkning i föregående års 
anslagsrapport.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att förbättra öppenheten bör 
emittenter även lämna ut uppgifter om sina 
obligationers miljöpåverkan genom 
offentliggörande av konsekvensrapporter, 
vilket bör ske minst en gång under 
obligationens löptid. För att tillhandahålla 

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

För att tillhandahålla investerarna all 
information som är relevant för 
bedömningen av den miljömässiga och 
sociala påverkan av hållbara obligationer 
bör det i konsekvensrapporterna tydligt 
anges vilka mått, metoder och antaganden 
som tillämpats vid bedömningen av 
miljöpåverkan. Konsekvensrapporterna 
bör också innehålla en översikt över 
emittentens omställningsplan. För att göra 
det enklare att jämföra hållbara 
obligationer och för att underlätta 
lokaliseringen av relevant information är 
det nödvändigt att upprätta mallar för 
utlämnandet av sådan information. För att 
säkerställa att konsekvensrapporterna är 
korrekta och för att skydda investerarna 
från grönmålning bör 
konsekvensrapporterna bli föremål för en 
extern granskning där det säkerställs att 
de är korrekta.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) För att säkerställa sitt oberoende 
bör externa granskare iaktta 
organisatoriska krav och 
uppföranderegler för att minska och 
undvika intressekonflikter och, om de inte 
går att undvika, hantera sådana konflikter 
på ett lämpligt sätt. Externa granskare bör 
därför informera om intressekonflikter i 
god tid. De bör även dokumentera alla 
väsentliga hot mot sitt oberoende, mot sina 
anställdas oberoende och mot oberoendet 
hos andra personer som är involverade i 
den externa granskningen. De bör 
dessutom dokumentera de skyddsåtgärder 
som vidtas för att mildra sådana hot.

Or. en



PR\1244367SV.docx 25/104 PE700.638v01-00

SV

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Esma bör ges i uppdrag att 
utarbeta förslag till tekniska standarder 
för tillsyn för att ytterligare specificera de 
krav som ställs på externa granskare för 
att undvika intressekonflikter. Esma bör 
utarbeta dessa standarder som svar på 
marknadsutveckling som skapar risk för 
intressekonflikter eller till följd av 
situationer där intressekonflikter uppstått. 
Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta dessa tekniska standarder för tillsyn 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget och i enlighet 
med artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Emittenter av europeiska gröna 
obligationer kan ansöka om åtkomst till 
tjänster från externa granskare i 
tredjeländer. Det är därför nödvändigt att 
fastställa en ordning i tredjeland för 
externa granskare på grundval av en 
likvärdighetsbedömning eller ett 
erkännande eller godkännande enligt vilket 
externa granskare från tredjeländer får 
tillhandahålla externa granskningstjänster.

(28) Emittenter av hållbara obligationer 
kan ansöka om åtkomst till tjänster från 
externa granskare i tredjeländer. Det är 
därför nödvändigt att fastställa en ordning i 
tredjeland för externa granskare på 
grundval av en likvärdighetsbedömning 
eller ett erkännande eller godkännande 
enligt vilket externa granskare från 
tredjeländer får tillhandahålla externa 
granskningstjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att uppmuntra externa 
granskare att tillhandahålla emittenter av 
europeiska gröna obligationer sina tjänster 
från det att denna förordning börjar 
tillämpas föreskrivs i denna förordning en 
övergångsordning för de första 30 
månaderna efter det att denna förordning 
börjar tillämpas.

(36) För att uppmuntra externa 
granskare att tillhandahålla emittenter av 
europeiska gröna obligationer sina tjänster 
från det att denna förordning börjar 
tillämpas föreskrivs i denna förordning en 
övergångsordning för de första 30 
månaderna efter det att denna förordning 
börjar tillämpas. Hållbara obligationer 
som redan har emitterats [dagen för 
denna förordnings 
[ikraftträdande][tillämpning]] behöver 
inte efterleva denna förordning när det 
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gäller krav på offentliggörande och 
användning av externa granskare.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Tillämpningen av denna 
förordning bör ses över för att bland 
annat bedöma användningen av den 
europeiska standarden för gröna 
obligationer, hur marknaden för externa 
granskare fungerar, utvidgningen av 
tillämpningsområdet för denna 
förordning utöver miljömässigt hållbara 
ekonomiska verksamheter till att täcka 
sociala mål, och utvidgningen av den 
obligatoriska tillämpningen av den 
europeiska ramen för gröna obligationer 
till att omfatta alla obligationer som 
marknadsförs som miljömässigt hållbara.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Denna förordning har två syften: Å 
ena sidan syftar den till att säkerställa att 
enhetliga krav tillämpas på användningen 
av beteckningen ”europeisk grön 
obligation” eller ”EuGB”. Å andra sidan 
syftar den till att inrätta en enkel ram för 
registrering och tillsyn för externa 
granskare genom att anförtro en enda 
tillsynsmyndighet registreringen och 

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

för registrering och tillsyn för externa 
granskare genom att anförtro en enda 
tillsynsmyndighet registreringen och 
tillsynen av externa granskare i unionen. 
Dessa syften bör göra det enklare att 
anskaffa kapital för projekt som syftar till 
att uppnå miljömässigt hållbara mål. 
Eftersom de målen inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan kan uppnås bättre på 
unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs enhetliga krav 
för obligationsemittenter som vill använda 
beteckningen ”europeisk grön obligation” 
eller ”EuGB” för sina miljömässigt 
hållbara obligationer som är tillgängliga 
för investerare i unionen, och inrättandet 
av en ram för registreringssystem och 
tillsyn för externa granskare av europeiska 
gröna obligationer.

I denna förordning fastställs 
transparenskrav för obligationer som 
marknadsförs som hållbara i unionen, 
enhetliga krav för obligationsemittenter 
som vill använda beteckningen ”europeisk 
grön obligation” eller ”EuGB” för sina 
miljömässigt hållbara obligationer 
föreskrivs och en ram för 
registreringssystem och tillsyn för externa 
granskare av hållbara obligationer 
inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) emittent: en juridisk person som 
emitterar obligationer.

(1) emittent: en enhet som emitterar 
obligationer.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Ett privaträttsligt företag som ägs 
helt av en eller flera av de enheter som 
avses i leden a–e.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) hemmedlemsstat: en 
hemmedlemsstat enligt definitionen i 
artikel 2 m i förordning (EU) 
nr 2017/11291a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 
2017 om prospekt som ska offentliggöras 
när värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller tas upp till handel på en reglerad 
marknad, och om upphävande av direktiv 
2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, 
s. 19).

Or. en
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) hållbar investering: hållbara 
investeringar enligt definitionen i 
artikel 2.17 i förordning (EU) 2019/2088.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5d) hållbar obligation: alla typer av 
obligationer vars uttalade mål är att 
finansiera hållbara investeringar, 
inbegripet obligationer som emitterats i 
enlighet med marknadsstandarder för 
gröna, sociala eller hållbarhetsrelaterade 
obligationer.

Or. en
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5e) obligation med öronmärkt 
intäktsanvändning (use of proceeds 
bond): alla typer av obligationer där 
intäkterna anslås till specifika 
ekonomiska verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5f) hållbarhetsrelaterad obligation: 
alla typer av obligationer vars finansiella 
eller strukturella egenskaper kan variera 
beroende på om emittenten uppnår ett på 
förhand fastställt hållbarhetsmål eller ett 
miljömässigt, socialt och 
styrningsrelaterat mål (ESG-mål).

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5g) hållbarhetsrisk: hållbarhetsrisk 
enligt definitionen i artikel 2.22 i 
förordning (EU) 2019/2088.
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Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5h) hållbarhetsfaktor: 
hållbarhetsfaktor enligt definitionen i 
artikel 2.24 i förordning (EU) 2019/2088.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5i) granskad enhet: en enhet som är 
föremål för en granskning av sin 
emittering av hållbara obligationer från 
en extern granskare i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Avdelning II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkor för användningen av beteckningen 
”europeisk grön obligation” eller ”EuGB”

Villkor för användningen av beteckningen 
”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” 
och transparenskrav för hållbara 
obligationer.

Or. en
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skulder. (a) En finansiell fordran.

(Denna ändring berör hela texten.) Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Korrekt redovisningsterm enligt ECB

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Eget kapital. (b) Egetkapitalinstrument i ett annat 
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företag.

(Denna ändring berör hela texten.) Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Korrekt redovisningsterm enligt ECB

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användningen av intäkter enligt artikel 4 
ska avse ekonomisk verksamhet som 
uppfyller taxonomikraven, eller som 
kommer att uppfylla taxonomikraven inom 
en bestämd tidsperiod som fastställts i en 
taxonomianpassningsplan.

Användningen av intäkter enligt artikel 4 
ska anslås till ekonomisk verksamhet som 
uppfyller taxonomikraven, eller som 
kommer att uppfylla taxonomikraven inom 
en bestämd tidsperiod som fastställts i en 
taxonomianpassningsplan.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om användningen av intäkter 
enligt artikel 4 i denna förordning är i 
linje med de delegerade akter som 
antagits i enlighet med artiklarna 10.3, 
11.3, 12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i 
förordning (EU) 2020/852 men det ännu 
inte finns några uppgifter tillgängliga för 
att påvisa överensstämmelse med 
artikel 17 i den förordningen, ska 
taxonomianpassningsplanen innehålla en 
beskrivning av de åtgärder och utgifter 
som krävs för att samla in relevanta 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Den taxonomianpassningsplan 
som avses i punkt 1 ska beskriva de årliga 
mellanliggande steg som ska uppnås för 
att en ekonomisk verksamhet ska uppfylla 
taxonomikraven. Huruvida dessa åtgärder 
har genomförts eller inte ska kontrolleras 
av den externa granskaren. Om 
mellanliggande steg inte uppnås två 
gånger i rad ska emittenten inte längre ha 
rätt att använda beteckningen europeisk 
grön obligation för den emissionen av 
obligationer som berörs av 
taxonomianpassningsplanen.
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Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Esma ska utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn för att 
specificera formen och innehållet i 
taxonomianpassningsplanerna. 
Esma ska lägga fram dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast [12 månader efter 
dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].
Kommissionen ska ges befogenhet att 
komplettera denna förordning genom att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i denna punkt i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Emittenter ska anslå obligationsintäkter till 
de användningsområden som fastställs i 
artikel 4.1 a, b och c, artikel 4.2 eller eget 
kapital enligt vad som avses i artikel 5.1 b 
genom tillämpning av de delegerade akter 
som antagits i enlighet med artikel 10.3, 
11.3, 12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i 
förordning (EU) 2020/852 och som var 
tillämpliga vid den tidpunkt då 
obligationen emitterades.

Emittenter ska anslå obligationsintäkter till 
de användningsområden som fastställs i 
artikel 4.1 a, b och c, artikel 4.2 eller det 
egetkapitalinstrument i ett annat företag 
som avses i artikel 5.1 b genom 
tillämpning av de delegerade akter som 
antagits i enlighet med artikel 10.3, 11.3, 
12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i förordning 
(EU) 2020/852 och som var tillämpliga vid 
den tidpunkt då obligationen emitterades.



PR\1244367SV.docx 37/104 PE700.638v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom undantag från punkterna 
1 och 2 får beteckningen ”europeisk grön 
obligation” och ”EuGB” inte användas 
när någon av intäkterna anslås till
a) kärnenergiproduktion, eller
b) elproduktion, eller kraftvärme från 
värme/kyla och el, eller produktion av 
värme/kyla från fossila gasformiga 
bränslen, såvida inte växthusgasutsläppen 
under livscykeln är lägre än 
100gCO2e/kWh.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Krav på enhetsnivå för emittenter av 

europeiska gröna obligationer
1. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer ska omfattas av den princip 
om att ”inte orsaka betydande skada” som 
avses i förordning (EU) 2019/2088 och i 
de tekniska standarder för tillsyn som 
antas enligt den förordningen och vilka 
ytterligare specificerar denna princip. 
Vid tillämpningen av första stycket ska 
emittenter av europeiska gröna 
obligationer visa att de har beaktat 
samtliga följande faktorer innan de 
emitterar sådana obligationer:
a) Investeringsbeslutens viktigaste 
negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer.
b)  Integreringen av hållbarhetsrisker 
i investeringsbeslutsprocessen.
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c) Anpassningen till OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag och 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, inbegripet 
principerna och rättigheterna i de åtta 
grundläggande konventioner som tas upp 
i Internationella arbetsorganisationens 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet och i det 
internationella regelverket för mänskliga 
rättigheter.
2. Icke-statliga emittenter och 
relaterade tredje parter som är belägna i 
jurisdiktioner som förtecknas i bilaga I 
eller II till EU:s förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet får inte använda 
beteckningen ”europeisk grön obligation” 
eller ”EuGB”, såvida de inte kan påvisa 
verklig ekonomisk verksamhet i den 
förtecknade jurisdiktionen. 
Statliga emittenter som är upptagna i 
bilaga I eller II till EU:s förteckning över 
icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet får inte använda 
beteckningen ”europeisk grön obligation” 
eller ”EuGB”.
3. Emittenterna ska offentliggöra de 
krav som anges i denna artikel i den mall 
för faktabladet för europeiska hållbara 
obligationer som anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Omställningsplan

1. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer och hållbarhetsrelaterade 
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obligationer ska utarbeta en 
omställningsplan med en beskrivning av 
hur de kommer att anpassa sig till ett 
scenario med global uppvärmning på 
1,5 °C och uppnå klimatneutralitet senast 
2050. Omställningsplanen ska innehålla 
årliga och kontrollerbara mål.
2. Esma ska utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn med 
minimikrav för omställningsplanerna.
Esma ska lägga fram dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast [18 månader efter 
dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].
Kommissionen ska ges befogenhet att 
komplettera denna förordning genom att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i denna punkt i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7c
Unionsinstitutionernas och 

unionsorganens användning av den 
europeiska standarden för gröna 

obligationer
Unionens institutioner och organ ska 
använda den europeiska standarden för 
gröna obligationer och tillämpa 
kriterierna i artiklarna 4–7a vid 
emissioner av obligationer med 
öronmärkt intäktsanvändning som syftar 
till miljöhållbarhet.
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Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktablad för europeiska gröna 
obligationer och granskning av faktabladet 
för europeiska gröna obligationer före 
emission

Faktablad för europeiska hållbara 
obligationer och granskning av faktabladet 
för europeiska hållbara obligationer före 
emission

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Eftersom kraven på offentliggörande är harmoniserade för alla emissioner av hållbara 
obligationer i unionen bidrar en ändring av titeln till att öka tydligheten.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före emissionen av en europeisk 
grön obligation ska emittenterna

1. Före emissionen av en obligation 
som marknadsförs i unionen och som har 
hållbara investeringar som sitt mål ska 
emittenterna

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett faktablad för europeiska gröna 
obligationer kan avse en eller flera 
emissioner av europeiska gröna 
obligationer.

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

Or. en

Motivering

Detta underlättar automatisk datainsamling och jämförbarhet mellan emissioner av hållbara 
obligationer.
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) När det gäller andra hållbara 
obligationer, en bedömning av huruvida 
informationen i det ifyllda faktabladet för 
europeiska hållbara obligationer är 
förenlig med det angivna 
hållbarhetsmålet för obligationen och en 
bedömning av i vilken utsträckning det 
ifyllda faktabladet för europeiska hållbara 
obligationer är förenligt med artiklarna 
4–7b och bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje år och fram till dess att alla 
intäkter från den europeiska gröna 

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

fråga har anslagits ska emittenter av 
hållbara obligationer som är obligationer 
med öronmärkt intäktsanvändning 
utarbeta en anslagsrapport för den 
europeiska hållbara obligationen genom 
att använda mallen i bilaga II där följande 
framgår:

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) När det gäller europeiska gröna 
obligationer, att intäkterna från dagen för 
emissionen fram till utgången av det år 
som rapporten avser, har anslagits i 
enlighet med artiklarna 4–7.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) När det gäller andra hållbara 
obligationer, huruvida intäkterna har 
anslagits i enlighet med det angivna 
hållbarhetsmålet för obligationen och i 
vilken utsträckning intäkterna har 
anslagits i enlighet med artiklarna 4–7.

Or. en
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En anslagsrapport för den 
europeiska gröna obligationen kan avse en 
eller flera emissioner av europeiska gröna 
obligationer.

2. En anslagsrapport för den 
europeiska gröna obligationen ska avse en 
enskild hållbar obligation. Flera 
anslagsrapporter kan offentliggöras 
gemensamt.

Or. en

Motivering

Detta underlättar automatisk datainsamling och jämförbarhet mellan hållbara obligationer.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om anslaget av intäkter korrigeras 
efter offentliggörandet av anslagsrapporten 
i enlighet med artikel 13.1 c ska 
emittenterna av de aktuella europeiska 

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

obligationen ändra anslagsrapporten och 
låta en extern granskare utföra en 
granskning av den ändrade 
anslagsrapporten.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer ska lämna in de 
anslagsrapporter som avses i punkterna 3, 4 
och 5 till en extern granskare inom 30 
dagar från utgången av det år som 
anslagsrapporten avser. Granskningen efter 
emission ska offentliggöras inom 90 dagar 
från mottagandet av anslagsrapporten.

6. Emittenter av hållbara obligationer 
ska lämna in de anslagsrapporter som avses 
i punkterna 3, 4 och 5 till en extern 
granskare inom 30 dagar från utgången av 
det år som anslagsrapporten avser. 
Granskningen efter emission ska 
offentliggöras inom 90 dagar från 
mottagandet av anslagsrapporten.
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Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) När det gäller europeiska gröna 
obligationer, en bedömning av huruvida 
emittenten har anslagit intäkterna från 
obligationen i överensstämmelse med 
artiklarna 4–7 på grundval av den 
information som tillhandahållits den 
externa granskaren.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – led a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) När det gäller andra hållbara 
obligationer, en bedömning av huruvida 
emittenten har anslagit intäkterna från 
obligationen i enlighet med det angivna 
hållbarhetsmålet för obligationen och en 
bedömning av i vilken utsträckning 
emittenten har anslagit intäkterna från 
obligationen i enlighet med artiklarna 4–7 
på grundval av den information som 
tillhandahållits den externa granskaren.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om obligationsintäkter anslås till 
skattelättnader enligt artikel 4.2 c eller 
subventioner enligt artikel 4.2 d ska 
bedömningen i granskningen efter 
emissionen endast omfatta efterlevnaden 
av artiklarna 4–7 avseende de villkor 
enligt vilka de utgifterna och 
överföringarna har betalats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsekvensrapport avseende europeiska 
gröna obligationer

Konsekvensrapport avseende hållbara 
obligationer

(Denna ändring berör hela texten.) Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en
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Motivering

Eftersom denna rapport är obligatorisk för alla hållbara obligationer som emitteras i unionen 
kommer en namnändring att öka tydligheten.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Emittenter av en europeisk grön 
obligation ska, efter det att alla intäkter 
från sådana obligationer har anslagits och 
minst en gång under obligationens löptid, 
utarbeta en konsekvensrapport avseende 
den europeiska hållbara obligationen vad 
gäller emittentens övergripande 
hållbarhetsstrategi och konsekvenserna 
för hållbarheten i samband med 
användningen av obligationsintäkterna 
genom att använda mallen i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En enskild konsekvensrapport kan 
omfatta flera emissioner av europeiska 
gröna obligationer.

2. Varje anslagsrapport ska gälla en 
enskild hållbar obligation. Flera 
anslagsrapporter kan offentliggöras 
gemensamt.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Emittenter av en hållbar 
obligation ska låta en extern granskare 
utföra en granskning av 
konsekvensrapporten.

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Den granskning av 
konsekvensrapporten som avses i punkt 
2b ska innehålla samtliga följande 
uppgifter:
(a) En bedömning av huruvida 
emissionen av obligationen 
överensstämmer med emittentens bredare 
miljöstrategi.
(b) När det gäller emissioner av 
europeiska gröna obligationer och 
hållbarhetsrelaterade obligationer, en 
bedömning av omställningsplanen med en 
beskrivning av hur emittenten kommer att 
anpassa sig till ett scenario med global 
uppvärmning på 1,5 °C och uppnå 
klimatneutralitet senast 2050.
(c) När det gäller obligationer som 
uppfyller kraven för användning av 
obligationsintäkterna, en kontroll av de 
projekt som finansieras genom 
obligationsintäkterna och, i tillämpliga 
fall, huruvida planen för anpassning av 
taxonomin respekterats.
(d) En bedömning av 
obligationsintäkternas angivna 
konsekvenser för hållbarheten. 
(e) Uppgifterna i bilaga IV.
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Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En statlig emittent kan låta granskningarna, 
både före och efter emissionen, utföras av 
en extern granskare, eller av en statlig 
revisor eller något annat offentligt organ 
som är bemyndigat av staten att bedöma 
överensstämmelsen med denna förordning.

En statlig emittent kan låta granskningarna, 
både före och efter emissionen, utföras av 
en extern granskare, eller av en statlig 
revisor eller något annat offentligt organ 
som är bemyndigat av staten att bedöma 
överensstämmelsen med denna förordning. 
För statliga emittenter utanför unionen 
ska den statliga revisorn eller andra 
offentliga organ godkännas på förhand av 
Esma i enlighet med avdelning III kapitel 
1.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prospekt för europeiska gröna obligationer Prospekt för hållbara obligationer

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett prospekt ska offentliggöras 
enligt förordning (EU) 2017/1129 ska det, 
om det krävs att information lämnas om 

1. När det gäller emissioner av en 
hållbar obligation, om ett prospekt ska 
offentliggöras enligt förordning (EU) 
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hur intäkterna används, tydligt anges i 
prospektet att den europeiska gröna 
obligationen är emitterad i enlighet med 
den här förordningen.

2017/1129 ska det, om det krävs att 
information lämnas om hur intäkterna 
används, tydligt anges i prospektet 
huruvida det gäller en europeisk grön 
obligation som är emitterad i enlighet med 
den här förordningen eller en annan 
hållbar obligation.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med artikel 19.1 c i 
förordning (EU) 2017/1129 ska 
obligatorisk information inbegripa 
uppgifterna i det faktablad för europeiska 
gröna obligationer som avses i artikel 8.1 a 
i den här förordningen.

2. I enlighet med artikel 19.1 c i 
förordning (EU) 2017/1129 ska 
obligatorisk information inbegripa 
uppgifterna i det faktablad för europeiska 
gröna obligationer som avses i artikel 8.1 a 
i den här förordningen. Denna information 
ska till fullo integreras i det prospekt som 
avses i punkt 1 i denna artikel med hjälp 
av mallen i bilaga I till denna förordning.

Or. en

Motivering

Detta underlättar automatisk datainsamling och jämförbarhet mellan obligationer.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Emittenter av europeiska gröna 
obligationer ska på sin webbplats, i en 
avskild sektion med benämningen 
”Europeiska gröna obligationer”, 
offentliggöra och kostnadsfritt 

1. Emittenter av hållbara obligationer 
ska på sin webbplats, i en avskild sektion 
med benämningen ”hållbara obligationer”, 
offentliggöra och kostnadsfritt 
tillgängliggöra, åtminstone fram till de 
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tillgängliggöra, åtminstone fram till de 
aktuella obligationernas förfallodag, allt 
följande:

aktuella obligationernas förfallodag, allt 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De årliga anslagsrapporter avseende 
den europeiska gröna obligationen som 
avses i artikel 9, varje år fram till dess att 

(c) I förekommande fall, de årliga 
anslagsrapporter avseende den hållbara 
obligationen som avses i artikel 9, varje år 
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alla intäkter från den europeiska gröna 
obligationen i fråga har anslagits, senast tre 
månader efter utgången av det år som 
rapporten avser.

fram till dess att alla intäkter från den 
europeiska gröna obligationen i fråga har 
anslagits, senast tre månader efter utgången 
av det år som rapporten avser.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) I förekommande fall, den 
taxonomianpassningsplan som avses i 
artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Granskningarna efter emission av 
de anslagsrapporter avseende den 
europeiska gröna obligationen som avses i 
artikel 9.

(d) I förekommande fall, 
granskningarna efter emission av de 
anslagsrapporter avseende den hållbara 
obligationen som avses i artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Den konsekvensrapport avseende 
den europeiska gröna obligationen som 

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

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) I förekommande fall, den 
omställningsplan som avses i artikel 7b.

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de europeiska gröna 
obligationerna erbjuds till allmänheten 
eller är noterade på en marknad i två eller 

(b) Om de hållbara obligationerna 
erbjuds till allmänheten eller är noterade på 
en marknad i två eller fler medlemsstater, 



PR\1244367SV.docx 57/104 PE700.638v01-00

SV

fler medlemsstater, antingen på ett språk 
som godtas av den behöriga myndigheten, 
som avses i artikel 37 i denna förordning, i 
varje medlemsstat, eller på ett språk som är 
brukligt i internationella finanskretsar, efter 
emittentens eget val.

antingen på ett språk som godtas av den 
behöriga myndigheten, som avses i artikel 
37 i denna förordning, i varje medlemsstat, 
eller på ett språk som är brukligt i 
internationella finanskretsar, efter 
emittentens eget val.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Emittenter av hållbara obligationer 
ska underrätta Esma om offentliggörandet 
av alla de dokument som avses i punkt 1 
inom 30 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Avdelning III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Externa granskare av europeiska gröna 
obligationer

Externa granskare av hållbara obligationer

Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel I – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkor för att bli extern granskare av 
europeiska gröna obligationer

Villkor för att bli extern granskare av 
hållbara obligationer

Or. en

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 14– punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökan om registrering som extern 
granskare av europeiska gröna 
obligationer

Ansökan om registrering som extern 
granskare av hållbara obligationer

Or. en

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Den sökandes verksamhetsplaner 
och ledningsstrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Esmas begäran om att fasa in tekniska tillsynsstandarder.
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Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Esmas begäran om att fasa in tekniska tillsynsstandarder.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Esmas begäran om att fasa in tekniska tillsynsstandarder.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Esmas begäran om att fasa in tekniska tillsynsstandarder.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Esmas begäran om att fasa in tekniska tillsynsstandarder.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PR\1244367SV.docx 63/104 PE700.638v01-00

SV

europeiska gröna obligationerna. hållbara obligationerna.

Or. en

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Externa granskare får inte 
utkontraktera sin funktion för 
regelefterlevnad.

2. Externa granskare ska 
vederbörligen motivera ett beslut att 
utkontraktera en del av sin 
bedömningsverksamhet. Externa 
granskare får inte utkontraktera hela sin 
bedömningsverksamhet, eller sin funktion 
för regelefterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Externa granskare ska meddela 
Esma vilka bedömningsverksamheter som 
ska utkontrakteras samt ange vilka 
personalresurser och tekniska resurser som 
krävs för att utföra varje enskild 
verksamhet.

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

Or. en
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Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kriterierna för säkerställande av att 
genomförandet av 
bedömningsverksamheten inte väsentligt 
försämrar kvaliteten på de externa 
granskarnas interna kontroll eller Esmas 
möjligheter att övervaka de externa 
granskarnas efterlevnad av denna 
förordning.

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

Or. en

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

I denna förordning omfattar termen 
”aktieägare” verkliga huvudmän enligt 
definitionen i artikel 3.6 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2015/849/EU1a. 
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 
åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för 
penningtvätt eller finansiering av 
terrorism, om ändring av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/2012 och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/60/EG och 
kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT 
L 141, 5.6.2015, s. 73).

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avgifter som externa granskare tar 
ut för bedömningstjänster ska inte vara 
beroende av resultatet av granskningen före 
eller efter emission eller av andra resultat 
av det arbete som utförs.

2. Avgifter som externa granskare tar 
ut för bedömningstjänster ska fastställas av 
granskaren och emittenten före 
granskningen och ska inte vara beroende 
av resultatet av granskningen före eller 
efter emission eller av andra resultat av det 
arbete som utförs.

Or. en

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En extern granskare får inte 
utföra en granskning under någon av 
följande omständigheter och ska, när det 
gäller en befintlig granskning, omedelbart 
ange om en sådan granskning kan 
påverkas av något av följande:
(a) Den externa granskaren eller en 
person som avses i punkt 1 äger, direkt 
eller indirekt, finansiella instrument i den 
granskade enheten eller i en anknuten 
tredje part eller har något annat direkt 
eller indirekt ägarintresse i denna enhet 
eller part med undantag för innehav 
genom diversifierade fondprogram eller 
förvaltade medel, inbegripet 
pensionsfonder och livförsäkring.
(b) En extern granskares aktieägare 
eller delägare som innehar 10 % eller mer 
av antingen den granskarens kapital eller 
röster eller på annat sätt kan utöva ett 
betydande inflytande över granskarens 
affärsverksamhet, som innehar 10 % eller 
mer av antingen kapitalet eller rösterna i 
den granskade enheten eller i en 
anknuten tredje part, eller som har något 
annat ägarintresse i den granskade 
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enheten eller den tredje parten, med 
undantag av innehav genom 
diversifierade fondprogram och förvaltade 
medel såsom pensionsfonder eller 
livförsäkring, som inte innebär att denne 
kan utöva ett betydande inflytande över 
programmets affärsverksamhet.
(c) Den externa granskningen utförs 
med avseende på den granskade enheten 
eller en anknuten tredje part som är direkt 
eller indirekt knuten till den externa 
granskaren genom kontroll.
(d) Den externa granskningen har 
utförts för en granskad enhet eller en 
anknuten tredje part som innehar 10 % 
eller mer av antingen denna externa 
granskares kapital eller röster. 
(e) Den person som avses i punkt 1 är 
ledamot i den granskade enhetens eller 
den anknutna tredje partens ledning eller 
styrelse.
(f) En extern granskares aktieägare 
eller delägare som innehar 10 % eller mer 
av antingen denna externa granskares 
kapital eller röster eller på annat sätt kan 
utöva ett betydande inflytande över den 
externa granskarens affärsverksamhet 
eller är ledamot i den externa 
granskarens eller en anknuten tredje 
parts ledning eller styrelse.
(g) En analytiker som deltagit i 
fastställandet av ett granskningsresultat 
eller en person som godkänt 
granskningen har haft en sådan relation 
till den granskade enheten eller till en 
anknuten tredje part som eventuellt kan 
orsaka en intressekonflikt.

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. När Esma fastställer att 
bestämmelserna i denna artikel inte är 
tillräckliga för att undvika 
intressekonflikter som kan skada 
trovärdigheten på marknaden för 
hållbara obligationer, får Esma utarbeta 
förslag till tekniska standarder för tillsyn 
för att specificera ytterligare riktade krav 
för att undvika intressekonflikter för 
externa granskare.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
komplettera denna förordning genom att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i denna punkt i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 30– punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I ett separat avsnitt med rubriken 
”Hållbara obligationer – granskningar av 
konsekvensrapporter”, granskningar av 
konsekvensrapporter som den externa 
granskaren har utfärdat.

Or. en
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Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De granskningar efter emission som 
avses i punkt 1 b och de granskningar av 
konsekvensrapporter som avses i punkt 1 
ba ska utan dröjsmål göras tillgängliga för 
allmänheten efter att den externa 
granskaren bedömt anslagsrapporterna.

Or. en

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Externa granskare i tredjeländer får 
tillhandahålla emittenter av europeiska 

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

obligationer sina tjänster i enlighet med 
denna förordning om de är registrerade i 
det register över externa granskare i 
tredjeländer som förs av Esma i enlighet 
med artikel 59.

Or. en

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Esma har hänskjutit frågan till 
tredjelandets behöriga myndighet och den 
behöriga myndigheten har inte vidtagit de 
lämpliga åtgärder som behövs för att 
skydda investerarna och 
unionsmarknadernas korrekta funktion 
eller har inte kunnat visa att den berörda 
externa granskaren uppfyller de krav som 
är tillämpliga på granskaren i 
tredjelandet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Esma har underrättat tredjelandets 
behöriga myndighet om sin avsikt att 
återkalla registreringen av den externa 
granskaren i tredjelandet minst 30 dagar 
före återkallandet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 33 –punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska inom 45 arbetsdagar från att ha 
mottagit den fullständiga ansökan som 
avses i första stycket i denna punkt 
kontrollera att de villkor som fastställs i 
punkterna 2 och 3 är uppfyllda.

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

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[Publikationsbyrån: för in datumet 16 
månader efter dagen för ikraftträdande].

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

Or. en

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Meddela tillfälligt förbud för ett 
erbjudande av hållbara obligationer om det 
föreligger skälig anledning att misstänka 
att artiklarna 8–13 i denna förordning har 
överträtts.

Or. en

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Förbjuda annonsering helt eller 
tillfälligt eller kräva att emittenter av 
europeiska gröna obligationer eller 

(f) Förbjuda annonsering helt eller 
tillfälligt eller kräva att emittenter av 
hållbara obligationer eller relevanta 
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relevanta finansiella mellanhänder upphör 
med eller tillfälligt drar in annonseringen 
under högst tio på varandra följande 
arbetsdagar vid ett och samma tillfälle, 
om det föreligger skälig anledning att tro 
att artiklarna 8–13 i denna förordning har 
överträtts.

finansiella mellanhänder upphör med eller 
tillfälligt drar in annonseringen om det 
föreligger skälig anledning att tro att 
artiklarna 8–13 i denna förordning har 
överträtts.

Or. en

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Offentliggöra det faktum att en 
emittent av europeiska gröna obligationer 
underlåter att fullgöra sina skyldigheter 
enligt artiklarna 8–13 i denna förordning.

(g) Offentliggöra det faktum att en 
emittent av hållbara obligationer 
underlåter att fullgöra sina skyldigheter 
enligt artiklarna 8–13 i denna förordning 
och kräva att emittenten offentliggör 
denna information på sin webbplats och 
informerar investerarna i den hållbara 
obligationen om emittentens 
underlåtenhet att fullgöra sina 
skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Förbjuda en emittent att emittera 
europeiska gröna obligationer eller 
hållbara obligationer under en tidsperiod 
på högst tio år.

Or. en
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Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Överträdelser av artiklarna 8–13. (a) Överträdelser av artiklarna 4–13.

Or. en

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Underlåtenhet att följa den plan 
för anpassning av taxonomin som avses i 
artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Underlåtenhet att följa den 
omställningsplan som avses i artikel 7b.

Or. en

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

om den ansvariga fysiska personen eller 
enheten och om överträdelsens karaktär i 
enlighet med artikel 37.1 g.

Or. en

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Ett beslut om förbud för den 
ansvariga fysiska eller juridiska personen 
att emittera europeiska gröna obligationer 
eller hållbara obligationer under en 
tidsperiod på högst tio år.

Or. en

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 63 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 63a
Översyn

1. Senast i december 2023 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen, 
på grundval av synpunkterna från 
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plattformen för hållbar finansiering, 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning. 
Rapporten ska utvärdera minst följande:
a) Införandet av den europeiska 
standarden för gröna obligationer och 
dess marknadsandel, både i unionen och 
globalt. 
b) Effekterna av denna förordning på 
omställningen till en hållbar ekonomi. 
c) Funktionssättet för marknaden för 
externa granskare, med angivande av 
marknadskoncentration och externa 
granskares opartiskhet. 
d) Esmas och nationella behöriga 
myndigheters möjlighet att utöva sina 
tillsynsuppgifter. 
e) Lämpligheten av finansiering av Esma 
genom erkännande-, godkännande- och 
tillsynsavgifter. 
f) Lämpligheten av de 
tredjelandsordningar som föreskrivs i 
avdelning III kapitel IV. 
e) Den fortsatta förekomsten av 
grönmålning på marknaden för hållbara 
obligationer. 
Första gången en rapport lämnas in i 
enlighet med första stycket ska den 
innehålla ett avsnitt om tidsfristen och de 
praktiska detaljerna för att mellan 2025 
och 2028 göra EU-märkningen för gröna 
obligationer obligatorisk för obligationer 
som marknadsförs som miljömässigt 
hållbara. Efterföljande rapporter ska 
föreslå en ändring av denna förordning 
för att göra EU-märkningen för gröna 
obligationer obligatorisk för obligationer 
som marknadsförs som miljömässigt 
hållbara inom den fastställda tidsfristen.
2. I samband med varje förslag till 
ändring av förordning (EU) 2020/852 ska 
kommissionen bedöma huruvida den 
föreslagna ändringen bör leda till en 
översyn av denna förordning, särskilt när 
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sådana ändringar gäller en utvidgning av 
tillämpningsområdet för förordning (EU) 
2020/852 till andra hållbarhetsmål, såsom 
sociala mål, eller till andra kategorier av 
miljömål. 

Or. en

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Bilaga I – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FAKTABLAD FÖR EUROPEISKA 
GRÖNA OBLIGATIONER

FAKTABLAD FÖR EUROPEISKA 
HÅLLBARA OBLIGATIONER

Or. en

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–– [Datum för offentliggörande av 
faktabladet för europeiska gröna 
obligationer]

– [Datum för offentliggörande av 
faktabladet för europeiska hållbara 
obligationer]

Or. en

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–  [Namn på den obligation som 
emittenten emitterat] [i förekommande 
fall, internationellt standardnummer för 
värdepapper (ISIN)]

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

Or. en

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[En anmärkning om att emittenten av den 
angivna obligationen frivilligt iakttar 
kraven i denna förordning]

[En anmärkning om att emittenten av den 
angivna obligationen emitterar

• en europeisk grön obligation i 
enlighet med kraven i denna förordning, 
eller
• en annan typ av obligation som 
marknadsförs som hållbar, med 
angivande av vilken standard som använts 
och en förklaring till varför obligationen 
inte emitterades i enlighet med standarden 
för europeiska gröna obligationer]

Or. en

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Miljöstrategi och logisk grund 3. Hållbarhetsstrategi och logisk 
grund
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Or. en

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– [Information om hur obligationen 
överensstämmer med emittentens bredare 
miljöstrategi]

– [Information om hur obligationen 
överensstämmer med emittentens bredare 
hållbarhetsstrategi]

Or. en

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– [För andra hållbara obligationer 
än europeiska gröna obligationer: 
information om vilka kriterier som 
använts för anslaget av obligationer]

Or. en

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– [Om det för den hållbara 
obligationen angetts en andel 
taxonomianpassade verksamheter, vilka 
miljömål i artikel 9 i förordning (EU) 
2020/852som obligationen eftersträvar]

Or. en

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – strecksats 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– [Andra hållbarhetsmål som 
eftersträvas enligt artikel 2.17 i 
förordning (EU) 2019/2088]

Or. en

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– [För hållbarhetsrelaterade 
obligationer: information om vilka 
hållbarhetsmål som fastställts vid 
emitteringen av obligationen, huruvida 
miljömålen är vetenskapligt baserade och 
sociala mål är policybaserade och vilka 
årliga resultat som bör uppnås]

Or. en

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4 – led 4.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.2 Förfarande för urval av gröna 
projekt och uppskattad miljöpåverkan

4.2 Förfarande för urval av hållbara 
projekt och uppskattad miljöpåverkan och 
social inverkan

Or. en

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4 – led 4.2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– [En beskrivning av de förfaranden 
enligt vilka emittenten kommer att avgöra 
hur projekten överensstämmer med 

– [En beskrivning av de förfaranden 
enligt vilka emittenten kommer att avgöra 
hur projekten överensstämmer med den 
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taxonomikraven] fastställda strategin för fördelning av 
obligationsintäkter, eller med 
taxonomikraven, om den hållbara 
obligationen anger en andel 
taxonomianpassade verksamheter]

Or. en

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4 – led 4.2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

–  [Om det för den hållbara 
obligationen angetts en andel 
taxonomianpassade verksamheter, en 
beskrivning av de relevanta tekniska 
granskningskriterier som avses i artiklarna 
10–15 i förordning (EU) 2020/852, och en 
angivelse av vilka av de delegerade akter 
som antagits i enlighet med artiklarna 10.3, 
11.3, 12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i förordning 
(EU) 2020/852 som beaktas]

Or. en

Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4 – led 4.2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4 – led 4.2 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–  [För taxonomianpassade projekt: 
en beskrivning av hur det hållbara 
projektet iakttar de sociala 
minimiskyddsåtgärder som avses i 
artikel 18 i förordning (EU) 2020/852]
–  [En beskrivning av hur projekten 
bidrar till de hållbarhetsmål och åtgärder 
som företaget fastställt på enhetsnivå]
–  [Om den för den hållbara 
obligationen angetts en andel 
taxonomianpassade verksamheter, 
andelen taxonomianpassade 
verksamheter på enhetsnivå före 
emitteringen av den hållbara obligationen 
och en framåtblickande vägledande 
uppskattning av andelen 
taxonomianpassade verksamheter som 
kommer att uppnås på enhetsnivå efter 
den fullständiga fördelningen av 
intäkterna från den hållbara obligationen 
och angivande av hur denna 
upplysningsskyldighet ska uppfyllas]

Or. en

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

–  [Uppgift om huruvida 
anslagsrapporterna kommer att inbegripa 
projektspecifik information om betalda 
belopp och förväntade positiva och 
negativa konsekvenser för hållbarheten]

Or. en
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Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Krav på enhetsnivå
–  [En förklaring av hur, eller för 
andra hållbara obligationer än 
europeiska gröna obligationer, i vilken 
utsträckning den emitterande enheten 
iakttar principen om att inte orsaka 
betydande skada som anges i förordning 
(EU) 2019/2088, i enlighet med OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag och 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, inbegripet 
principerna och rättigheterna i de åtta 
grundläggande konventioner som tas upp 
i Internationella arbetsorganisationens 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet och i det 
internationella regelverket för mänskliga 
rättigheter]
–  [En redogörelse för due diligence-
policyer när det gäller investeringsbesluts 
viktigaste negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer, med vederbörlig 
hänsyn till storleken, arten och 
omfattningen av emittentens verksamhet, 
hur hållbarhetsrisker integreras i deras 
investeringsbeslut och eventuella 
ekonomiska konsekvenser av 
hållbarhetsrisker. Om emittenten inte 
emitterar en europeisk grön obligation 
och inte beaktar de viktigaste negativa 
effekterna ska en förklaring ges om 
varför de inte beaktar dem och om och 
när de avser att beakta sådana negativa 
effekter]
–  [En uppgift om emittentens 
verksamhet i jurisdiktioner som 
förtecknas i bilagorna I och II till EU:s 
förteckning över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner för skatteparadis och deras 
faktiska ekonomiska närvaro i dessa 
jurisdiktioner i fråga om tillgångar, 
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heltidsanställda, försäljning och skatter 
som betalats i dessa jurisdiktioner]
–  [En webblänk till företagets 
omställningsplan som avses i artikel 7b]

Or. en

Ändringsförslag 171

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 6 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– [Avgifter och kostnader för 
emittenten i samband med emissionen]

Or. en

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Bilaga II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ÅRLIG ANSLAGSRAPPORT 
AVSEENDE EUROPEISKA GRÖNA 
OBLIGATIONER

ÅRLIG ANSLAGSRAPPORT 
AVSEENDE EUROPEISKA HÅLLBARA 
OBLIGATIONER

Or. en

Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[En anmärkning om att intäkterna har 
anslagits i enlighet med kraven i denna 
förordning]

[En anmärkning om att intäkterna från de 
europeiska gröna obligationerna har 
anslagits i enlighet med artiklarna 4–7b i 
denna förordning eller, om obligationen 
inte är en europeisk grön obligation, den 
procentandel av intäkterna som har 
anslagits i enlighet med dessa krav]

Or. en
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Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led A – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– De miljömål som avses i artikel 9 i 
förordning (EU) 2020/852 eller något 
annat hållbarhetsmål som anges i artikel 
2.17 i förordning (EU) 2019/2088.

Or. en

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led A – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–  [Om projektet avser en ekonomisk 
verksamhet som är en 
omställningsverksamhet i enlighet med 
artikel 10.2 i förordning (EU) 2020/852]

Or. en

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led A – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Om projektet ingår i den angivna 
andelen taxonomianpassade 
verksamheter, en bekräftelse av 
efterlevnaden av artikel 3 c i förordning 
(EU) 2020/852 (minimiskyddsåtgärder).

Or. en

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led A – strecksats 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

–  [Om projektet ingår i den 
angivna andelen 
taxonomianpassade verksamheter, 
en uppgift om vilka av de 
delegerade akter som antagits i 
enlighet med artikel 10.3, 11.3, 
12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i 
förordning (EU) 2020/852 som 
användes för att fastställa de 
tekniska granskningskriterierna 
inom taxonomin, och deras 
tillämpningsdatum]

Or. en

Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För emittenter som utgör finansiella företag 
som anslår intäkter från en portfölj med 
flera hållbara obligationer till en portfölj 
med finansiella tillgångar enligt vad som 
avses i artikel 5:

Or. en

Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led B – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led B – stycke 1 – strecksats 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) De miljömål som avses i artikel 9 i 
förordning (EU) 2020/852 eller något 
annat hållbarhetsmål som anges i artikel 
2.17 i förordning (EU) 2019/2088.

Or. en

Ändringsförslag 181

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led B – stycke 1 – strecksats 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Procentandelen tillgångar som 
avser verksamheter som är miljömässigt 
hållbara enligt definitionen i förordning 
(EU) 2020/852 och de delegerade akterna 
i enlighet med den förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led B – stycke 1 – strecksats 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Procentandelen tillgångar som 
avser omställningsverksamheter i enlighet 
med artikel 10.2 i förordning (EU) 
2020/852.

Or. en

Ändringsförslag 183

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led B – stycke 1 – strecksats 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 184

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led B – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 185

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3 – led B – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

värdena vid kvartalsslutet på sådana 
tillgångar i emittentens balansräkning]

Or. en

Ändringsförslag 186

Förslag till förordning
Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KONSEKVENSRAPPORT AVSEENDE 
EUROPEISKA GRÖNA 
OBLIGATIONER

KONSEKVENSRAPPORT AVSEENDE 
EUROPEISKA HÅLLBARA 
OBLIGATIONER

Or. en

Ändringsförslag 187

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 188

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–  [Namn på den obligation som 
emittenten emitterat] [ISIN, i 
förekommande fall]

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

Or. en
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Ändringsförslag 189

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Miljöstrategi och logisk grund 2. Hållbarhetsstrategi och logisk 
grund

Or. en

Ändringsförslag 190

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–  [I tillämpliga fall, en förklaring av 
eventuella ändringar av emittentens 
bredare miljöstrategi sedan faktabladet 
offentliggjordes]

–  [I tillämpliga fall, en förklaring av 
eventuella ändringar av emittentens 
bredare hållbarhetsstrategi sedan 
faktabladet offentliggjordes]

Or. en

Ändringsförslag 191

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–  [Emittentens övergripande 
hållbarhetsstrategi, inbegripet dess 
insatser för att främja mål för social 
hållbarhet och principer för god styrning i 
enlighet med artikel 2.17 i förordning 
(EU) 2019/2088 och emittentens insatser 
för att säkerställa att principen om att inte 
orsaka betydande skada som avses i 
artikel 2a i förordning (EU) 2019/2088 
följs]

Or. en
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Ändringsförslag 192

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anslag av obligationsintäkter 3. Anslag av obligationsintäkter (för 
obligationer med öronmärkt 
intäktsanvändning)

Or. en

Ändringsförslag 193

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– De miljömål som avses i artikel 9 i 
förordning (EU) 2020/852 eller något 
annat hållbarhetsmål som anges i artikel 
2.17 i förordning (EU) 2019/2088.

Or. en

Ändringsförslag 194

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Om projektet är kopplat till en 
omställningsverksamhet enligt 
artikel 10.2 i förordning (EU) 2020/852.

Or. en

Ändringsförslag 195

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– I tillämpliga fall, en uppgift om de 
tillgångar som omfattades av en 

– I tillämpliga fall, en uppgift om de 
tillgångar som omfattades av en 
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taxonomianpassningsplan, varaktigheten 
för varje plan och dagen för slutförande för 
varje tillgång.

taxonomianpassningsplan, varaktigheten 
för varje plan, dagen för slutförande för 
varje tillgång och en webblänk till relevant 
plan för anpassning av taxonomin.

Or. en

Ändringsförslag 196

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Om projektet ingår i den angivna 
andelen taxonomianpassade 
verksamheter, uppgift om vilka av de 
delegerade akter som antagits i enlighet 
med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 
eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852 som 
användes för att fastställa de tekniska 
granskningskriterierna inom taxonomin, 
åtminstone på sektors- och landsnivå, och i 
tillämpliga fall per enskild tillgång.

Or. en

Ändringsförslag 197

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Obligationsintäkternas 
miljöpåverkan

4. Obligationsintäkternas 
konsekvenser för hållbarheten 

Or. en

Ändringsförslag 198

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

–  [En uppskattning av positiv och 
negativ miljöpåverkan och social inverkan 
i sammanfattad form]
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Or. en

Ändringsförslag 199

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–  [Information om den metod och de 
antaganden som användes för att utvärdera 
projektens påverkan, om denna information 
saknades i faktabladet för den europeiska 
gröna obligationen]

–  [Information om den metod och de 
antaganden som användes för att utvärdera 
projektens påverkan, om denna information 
saknades i faktabladet för den europeiska 
hållbara obligationen]

Or. en

Ändringsförslag 200

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– [Information om projektens 
positiva och negativa sociala effekter och, 
i förekommande fall, tillhörande 
indikatorer. Om denna information 
saknas på projektnivå ska detta 
motiveras.]

Or. en

Ändringsförslag 201

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– [Om investeringsbesluts negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inte 
beaktas, tydliga skäl för att så inte sker, 
inbegripet, i relevanta fall, information 
om huruvida och i så fall när de avser att 
beakta sådana negativa konsekvenser.]

Or. en
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Ändringsförslag 202

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Omställningsplan (för emittenter 
av europeiska gröna obligationer och 
hållbarhetsrelaterade obligationer)
–  [En förklaring om att emittenten 
anpassar sig till ett scenario med en 
global uppvärmning på 1,5 °C och den 
utsläppsminskning som emittenten måste 
uppnå senast 2030 och 2050 för att 
anpassa sig till det scenariot. 
– En översikt över 
styrningsprocesserna för planen, 
inbegripet den roll som spelas av 
emittentens styrelse och företagsledning, 
ansvarsfördelning och befintliga 
incitamentsstrukturer för att belöna 
uppnåendet av målen.
– En strategi för att nå 
nettonollutsläpp, inklusive en översikt 
över årliga kvantifierbara delmål, 
genomförbara initiativ för att uppnå detta 
och framtida investeringsbehov för att nå 
målen.
– En analys av de riskfaktorer och 
osäkerheter som kan hindra emittenten 
från att nå nettonollutsläpp och delmål.
– En webblänk till emittentens 
fullständiga omställningsplan]

Or. en

Ändringsförslag 203

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– [Namn på den obligation som 
emittenten emitterat] [ISIN, i 

–  [Namn på den obligation som 
emittenten emitterat] [ISIN]
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förekommande fall]

Or. en

Ändringsförslag 204

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 2 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En anmärkning om att en extern 
granskare har bedömt det faktablad för 
europeiska gröna obligationer som anges i 
bilaga I i enlighet med denna förordning.

– En anmärkning om att en extern 
granskare har bedömt det faktablad för 
europeiska hållbara obligationer som 
anges i bilaga I i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 205

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[För granskningar av 
konsekvensrapporter:
– En anmärkning om att en extern 
granskare har bedömt den slutförda 
konsekvensrapport som anges i bilaga III.
– En anmärkning om att 
granskningen av konsekvensrapporten 
utgör ett oberoende utlåtande av den 
externa granskaren.
– En anmärkning om att det 
oberoende utlåtandet i samband med den 
externa granskningen endast ska beaktas 
i begränsad utsträckning]

Or. en

Ändringsförslag 206

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 207

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 208

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om utlåtandet från den oberoende 
granskaren är negativt, en anmärkning om 
att obligationen inte uppfyller kraven i 
denna förordning och att beteckningen 
”europeisk grön obligation” inte kan 
tillämpas på obligationen. 

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

Or. en
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Ändringsförslag 209

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 210

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För övriga hållbara obligationer: 
En ingående bedömning av huruvida det 
ifyllda faktabladet om hållbara 
obligationer överensstämmer med 
emittentens hållbarhetsstrategi.

Or. en

Ändringsförslag 211

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– En ingående bedömning av 
huruvida eller, för icke-europeiska gröna 
obligationer, i vilken utsträckning 
emittenten har anslagit intäkterna från 
obligationen i överensstämmelse med 
artiklarna 4–7b i denna förordning på 
grundval av den information som 
tillhandahållits den externa granskaren.

Or. en
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Ändringsförslag 212

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 213

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[För granskningar av 
konsekvensrapporter:
– En bedömning av huruvida 
emissionen av obligationen 
överensstämmer med emittentens bredare 
miljöstrategi.
– När det gäller obligationer med 
öronmärkt intäktsanvändning, en kontroll 
av de projekt som finansieras genom 
obligationsintäkterna och, i tillämpliga 
fall, huruvida planen för anpassning av 
taxonomin respekterats.
– En bedömning av 
obligationsintäkternas angivna 
konsekvenser för hållbarheten.
– En bedömning av emittentens 
omställningsplan.
– Den externa granskarens 
utlåtande om de fyra bedömningar som 
avses ovan]

Or. en
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MOTIVERING

Förslaget till förordning om en europeisk standard för gröna obligationer är en del av EU:s 
agenda för hållbarhetsfinansiering. Enligt kommissionens strategi för finansiering av 
omställningen till en hållbar ekonomi kommer EU att behöva ca 350 miljarder euro i 
ytterligare investeringar per år under detta årtionde för att nå sitt utsläppsminskningsmål för 
2030 enbart när det gäller energisystem, tillsammans med ytterligare 130 miljarder euro som 
kommer att behövas för andra miljömål. Genom att stimulera emissioner av obligationer som 
finansierar hållbara investeringar hjälper en frivillig europeisk standard för gröna obligationer 
företag och stater att finansiera omställningen till en hållbar framtid. Genom att föreskriva 
jämförbara upplysningsskyldigheter och tillförlitlig extern granskning av dessa upplysningar 
hjälper förordningen dessutom marknaden för gröna obligationer att vinna investerarnas 
förtroende och minskar risken för negativa finansiella konsekvenser för investerare på grund 
av grönmålning.

Den föreslagna förordningen består av tre delar. För det första ska emittenter av europeiska 
gröna obligationer använda intäkterna från obligationer i enlighet med EU:s taxonomi för 
hållbara investeringar. För det andra ska emittenterna offentliggöra uppgifter om de projekt 
som de finansierar, deras anpassning till taxonomimålen och deras övergripande 
hållbarhetsstrategi. För det tredje inrättas ett kontrollsystem för att säkerställa informationens 
tillförlitlighet genom en obligatorisk granskning av en extern part. Dessa externa granskare 
ska övervakas av Esma. De nationella behöriga myndigheterna bör ha befogenhet att se till att 
emittenterna uppfyller kraven i denna förordning.

Föredraganden välkomnar förslaget och vill se att europeiska gröna obligationer lever upp till 
sin potential att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi. För att uppnå detta bör fyra 
huvudprinciper följas. För det första bör pengar som mobiliseras genom europeiska gröna 
obligationer gå till verksamheter och företag som passar in i den hållbara ekonomi som 
Europa är på väg att gå över till. För det andra bör fördelarna med att använda eller investera i 
europeiska gröna obligationer vara tydliga för marknaden så att alla som skulle kunna 
använda standarden faktiskt använder den. För det tredje bör standarden vara trovärdig genom 
en öppen och trovärdig granskningsprocess. För det fjärde bör standarden leda till en 
fördjupad och likvid marknad för europeiska gröna obligationer. 

För att undvika ytterligare fragmentering av marknaden för gröna obligationer bör den 
europeiska standarden vara i full samklang med EU:s ambition att ställa om till en hållbar 
ekonomi. För att alla intäkter från europeiska gröna obligationer ska gå till projekt och 
emittenter som passar in i den hållbara ekonomin är det dock nödvändigt, men inte tillräckligt, 
att införa en taxonomianpassning på 100 % av obligationsintäkterna. Endast emittenter som 
har en övergripande strategi för sin anpassning och fortsatta bärkraft i en hållbar ekonomi 
kommer att kunna använda den europeiska standarden för gröna obligationer för avsett 
ändamål som ett omställningsverktyg. Föredraganden menar därför att emittenter av 
europeiska gröna obligationer ska anta omställningsplaner för att nå nettonollutsläpp senast 
2050. Enligt samma logik, och med tanke på deras långa livslängd, passar kraftverk som drivs 
med fossila bränslen inte in i EU:s ambition att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och bör 
inte finansieras med hjälp av europeiska gröna obligationer. Detta ligger i linje med 
nuvarande marknadspraxis för gröna obligationer. Föredraganden anser dessutom att en 
verkligt hållbar ekonomi kräver att unionen kombinerar miljömässiga och sociala ambitioner. 
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Endast en socialt inkluderande omställning är godtagbar för medborgarna. Emittenter av 
europeiska gröna obligationer kan därför inte undvika skatteflykt genom länder som är 
upptagna på EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet, och 
måste i princip ta hänsyn till de negativa effekterna av deras investeringar på 
hållbarhetsfaktorer, inbegripet sociala faktorer såsom ojämlikhet, social sammanhållning, 
social integration och arbetsmarknadsrelationer.

För att säkerställa att fördelarna med att använda europeiska gröna obligationer är tydliga för 
marknaden bör sådana obligationer vara jämförbara med andra emissioner av hållbara 
obligationer. Jämförbara uppgifter är nödvändiga för att investerare ska kunna fatta 
välgrundade beslut gällande olika typer av hållbara obligationer. Föredraganden vill därför 
införa ett standardiserat format för upplysningar om varje emission av en hållbar obligation, 
oavsett om det rör sig om europeiska gröna obligationer eller andra typer av hållbara 
obligationer. För att säkerställa att upplysningarna är tillförlitliga bör de kontrolleras genom 
samma förfarande med externa granskare som europeiska gröna obligationer. Att införa 
upplysningsskyldigheter för hela marknaden för hållbara obligationer har den ytterligare 
fördelen att man minskar utrymmet för grönmålning via sådana alternativa hållbara 
obligationer, däribland genom hållbarhetsrelaterade obligationer. Detta kommer att begränsa 
potentiell skada för investerare i sådana obligationer och öka trovärdigheten för hela 
marknaden för hållbara obligationer.

För att säkerställa en trovärdig granskningsprocess bör de externa granskarnas oberoende 
garanteras i största möjliga utsträckning. För att uppnå detta föreslår föredraganden ytterligare 
krav avseende eventuella intressekonflikter, bland annat gällande aktieägarna, som minskar de 
externa granskarnas möjligheter att delegera viktiga aspekter av granskningsprocessen, och 
ger Esma mandat att ytterligare stärka åtgärderna för intressekonflikter på grundval av den 
erfarenhet de kommer att få av övervakningen av marknaden. Föredraganden inför också 
öppenhet om de avgifter som betalas och skyldigheten att komma överens om avgifter innan 
granskningen äger rum.

En fördjupad och likvid marknad för europeiska gröna obligationer är avgörande för att 
stimulera investeringar i och ytterligare emissioner av europeiska gröna obligationer. En 
fördjupad marknad kan i första hand stimuleras genom att organ och institutioner i EU åläggs 
att använda EU-märkningen för gröna obligationer för alla sina miljömässigt hållbara 
obligationer. För det andra bör obligationen följa potentiella investerares önskemål. Det är 
därför viktigt att kärnkraftsproduktionen, i linje med rådande marknadspraxis för emissioner 
av gröna obligationer, inte finansieras genom europeiska gröna obligationer. För det tredje bör 
standarden fasas in och investerare bör vara medvetna om att den kommer att bli den 
obligatoriska standarden för emissioner av miljömässigt hållbara obligationer inom en nära 
framtid. Slutligen bör standarden för gröna obligationer vara lätt att använda och tillgänglig 
för emittenterna. Föredraganden vill därför se att emittenterna inte behöver omfördela sina 
obligationsintäkter vid ändringar av delegerade akter enligt taxonomiförordningen. 
Föredraganden vill också att man ska ha ett visst överseende vad gäller finansieringen av 
projekt med intäkter från europeiska gröna obligationer där inga uppgifter ännu har samlats in 
för att visa att inga miljömål enligt taxonomiförordningen har påverkats negativt i någon 
större utsträckning. Dessutom inför föredraganden en granskningsmekanism där 
kommissionen kan bedöma potentiella flaskhalsar i utfärdandet av europeiska gröna 
obligationer. 
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Föredraganden ser fram emot att samarbeta med potentiella emittenter av europeiska gröna 
obligationer för att ytterligare finslipa förslaget och uppmuntra utfärdandet av europeiska 
gröna obligationer för att garantera ett framgångsrikt verktyg för omställningen till en hållbar 
ekonomi. 


