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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om information som ska lämnas avseende 
hållbara investeringar och 
hållbarhetsrisker, och om ändring av 
direktiv (EU) 2016/2341

om information som ska lämnas avseende 
investeringarnas hållbarhetseffekter och 
hållbarhetsrisker, och om ändring av 
direktiv (EU) 2016/2341

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ett gemensamt mål i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/65/EG32, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/138/EG33, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EU34, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/65/EU35, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/9736, Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2016/234137, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 345/201338 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 346/201339 är att göra det lättare 
att starta och bedriva verksamhet för 
företag för kollektiva investeringar i 
överlåtbara värdepapper (nedan kallade 

(2) Ett gemensamt mål i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/65/EG32, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/138/EG33, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EU34, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/65/EU35, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/9736, Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2016/234137, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 345/201338 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 346/201339 är att göra det lättare 
att starta och bedriva verksamhet för 
företag för kollektiva investeringar i 
överlåtbara värdepapper (nedan kallade 
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fondföretag), förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (nedan kallade AIF-
förvaltare), försäkringsföretag, 
värdepappersföretag, 
försäkringsförmedlare, 
tjänstepensionsinstitut, förvaltare av 
godkända riskkapitalfonder (EuVECA) och 
förvaltare av godkända fonder för socialt 
företagande (EuSEF). Dessa direktiv och 
förordningar säkerställer ett mer enhetligt 
skydd för slutinvesterare och gör det lättare 
för dessa att dra nytta av ett stort utbud av 
finansiella produkter och tjänster, samtidigt 
som regler föreskrivs för att göra det 
möjligt för investerare att fatta välgrundade 
investeringsbeslut. Dessa mål har i stort 
sett har uppnåtts, men informationen till 
slutinvesterare – om hur hållbarhetsrisker 
och hållbara investeringsmål har 
integrerats i investeringsbeslutsprocessen 
hos fondföretags förvaltningsbolag, AIF-
förvaltare, försäkringsföretag, 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
portföljförvaltning, tjänstepensionsinstitut, 
pensionsinstitut, förvaltare av europeiska
riskkapitalfonder och förvaltare av 
europeiska fonder för socialt företagande 
(finansmarknadsaktörer), och om hur 
hållbarhetsrisker integrerats i 
rådgivningsprocessen av 
försäkringsförmedlare som ger 
försäkringsråd med avseende på 
försäkringsbaserade investeringsprodukter 
och värdepappersföretag som ger 
investeringsråd (finansiella rådgivare) – är 
inte tillräckligt utvecklad eftersom sådan 
information ännu inte omfattas av 
harmoniserade krav.

fondföretag), förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (nedan kallade AIF-
förvaltare), försäkringsföretag, 
värdepappersföretag, 
försäkringsförmedlare, 
tjänstepensionsinstitut, förvaltare av 
godkända riskkapitalfonder (EuVECA) och 
förvaltare av godkända fonder för socialt 
företagande (EuSEF). Dessa direktiv och 
förordningar säkerställer ett mer enhetligt 
skydd för slutinvesterare och gör det lättare 
för dessa att dra nytta av ett stort utbud av 
finansiella produkter och tjänsster, 
samtidigt som regler föreskrivs för att göra 
det möjligt för investerare att fatta 
välgrundade investeringsbeslut. Dessa mål 
har i stort sett har uppnåtts, men 
informationen om hållberhetseffekter och 
integreringen av hållbarhetsrisker och 
hållbara investeringsmål i 
investeringsbeslutsprocessen hos 
fondföretags förvaltningsbolag, AIF-
förvaltare, försäkringsföretag, 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
portföljförvaltning, tjänstepensionsinstitut, 
pensionsinstitut, förvaltare av europeiska 
riskkapitalfonder och förvaltare av 
europeiska fonder för socialt företagande 
(finansmarknadsaktörer), och om hur 
hållbarhetsrisker integrerats i 
rådgivningsprocessen av 
försäkringsförmedlare som ger 
försäkringsråd med avseende på 
försäkringsbaserade investeringsprodukter 
och värdepappersföretag som ger 
investeringsråd (finansiella rådgivare) är 
inte tillräckligt utvecklad eftersom sådan 
information ännu inte omfattas av 
harmoniserade indikatorer och krav. För 
att uppfylla sina skyldigheter rörande 
tillbörlig aktsamhet när det gäller 
hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker 
behöver finansmarknadsaktörerna själva 
ett tillförlitligt, jämförbart och 
harmoniserat utlämnande av information 
från investeringsobjekten. I 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU39a fastställs skyldigheter med 
anknytning till företags redovisnings- och 
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rapporteringskrav. Det direktivet bör 
därför uppdateras så att det inbegriper 
integrerad och reviderad rapportering av 
hållbarhetsrisker och hållbarhetseffekter i 
syfte att möta det ökade behovet av att 
integrera hållbarhetsaspekter i företagens 
strategier och riskhantering.

__________________ __________________

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/65/EG av den 13 juli 2009 om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 
17.11.2009, s. 32).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/65/EG av den 13 juli 2009 om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 
17.11.2009, s. 32).

33Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet 
(Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

33Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet 
(Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EU av den 8 juni 2011 om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder 
(EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EU av den 8 juni 2011 om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder 
(EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/65/EU av den 15 maj 2014 om 
marknader för finansiella instrument och 
om ändring av direktiv 2002/92/EG och av 
direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 
12.6.2014, s. 349).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/65/EU av den 15 maj 2014 om 
marknader för finansiella instrument och 
om ändring av direktiv 2002/92/EG och av 
direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 
12.6.2014, s. 349).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om 
försäkringsdistribution (EUT L 26, 
2.2.2016, s. 19).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om 
försäkringsdistribution (EUT L 26, 
2.2.2016, s. 19).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 
om verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 
23.12.2016, s. 37).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 
om verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 
23.12.2016, s. 37).

38 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 
april 2013 om europeiska riskkapitalfonder 
(EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).

38 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 
april 2013 om europeiska riskkapitalfonder 
(EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 
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april 2013 om europeiska fonder för socialt 
företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18).

april 2013 om europeiska fonder för socialt 
företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18).

39a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 
om årsbokslut, koncernredovisning och 
rapporter i vissa typer av företag, om 
ändring av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/43/EG och om 
upphävande av rådets direktiv 
78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 
182, 29.6.2013, s. 19).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Utan harmoniserade unionsregler 
för hållbarhetsrelaterad information till 
slutinvesterare är det sannolikt att 
medlemsstaterna även i fortsättningen 
kommer att anta olika nationella åtgärder, 
och olikheterna i fråga om 
tillvägagångssätt inom olika sektorer för 
finansiella tjänster kan komma att bestå. 
Bristande harmonisering av åtgärder och 
metoder skulle sannolikt även fortsatt 
skapa betydande snedvridning av 
konkurrensen till följd av stora skillnader i 
standarder för informationslämnande. 
Dessutom skapar parallell utveckling av 
marknadsbaserad praxis utifrån 
kommersiellt motiverade prioriteringar 
som ger olika resultat, för närvarande 
ytterligare marknadsfragmentering och 
skulle till och med kunna leda till att den 
inre marknadens fungerar sämre i 
framtiden. Olika standarder för 
informationslämnande och 
marknadsbaserad praxis gör det mycket 
svårt att göra jämförelser mellan finansiella 
produkter och tjänster, skapar olika 
spelregler för denna typ av produkter och 
tjänster och för distributionskanalerna, och 
reser nya hinder i vägen för den inre 

(3) Utan harmoniserade unionsregler 
för hållbarhetsrelaterad information från 
emittenter och investerare är det sannolikt 
att medlemsstaterna även i fortsättningen 
kommer att anta olika nationella åtgärder, 
och olikheterna i fråga om 
tillvägagångssätt inom olika sektorer för 
finansiella tjänster kan komma att bestå. 
Bristande harmonisering av åtgärder och 
metoder skulle sannolikt även fortsatt 
skapa betydande snedvridning av 
konkurrensen till följd av stora skillnader i 
standarder för informationslämnande. 
Dessutom skapar parallell utveckling av 
marknadsbaserad praxis utifrån 
kommersiellt motiverade prioriteringar 
som ger olika resultat, för närvarande 
ytterligare marknadsfragmentering och 
skulle till och med kunna leda till att den 
inre marknadens fungerar sämre i 
framtiden. Olika standarder för 
informationslämnande och 
marknadsbaserad praxis och avsaknaden 
av harmoniserade indikatorer gör det 
mycket svårt att göra jämförelser mellan 
finansiella produkter och tjänster, skapar 
olika spelregler för denna typ av produkter 
och tjänster och för distributionskanalerna, 
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marknaden. Sådana olikheter kan också 
vara förvirrande för slutinvesterare och 
snedvrida deras investeringsbeslut. För att 
säkerställa efterlevnad av Parisavtalet 
kommer medlemsstaterna sannolikt att anta 
olika nationella åtgärder vilka potentiellt 
leder till hinder för en smidigt fungerande 
inre marknad och är till nackdel för 
finansmarknadsaktörer och finansiella 
rådgivare. Dessutom gör bristen på 
harmoniserade transparenskrav det svårt 
för slutinvesterare att effektivt jämföra 
olika finansiella produkter och tjänster i 
olika medlemsstater i fråga om deras risker 
avseende miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning och hållbara 
investeringsmål. Det är därför nödvändigt 
att ta itu med befintliga hinder för den inre 
marknadens funktion och att förebygga 
sannolika framtida hinder.

och reser nya hinder i vägen för den inre 
marknaden. Sådana olikheter kan också 
vara förvirrande för slutinvesterare och 
snedvrida deras investeringsbeslut. För att 
säkerställa efterlevnad av Parisavtalet 
kommer medlemsstaterna sannolikt att anta 
olika nationella åtgärder vilka potentiellt 
leder till hinder för en smidigt fungerande 
inre marknad och är till nackdel för 
finansmarknadsaktörer och finansiella 
rådgivare. Dessutom gör bristen på 
harmoniserade transparenskrav och 
indikatorer med anknytning till 
transparens det svårt för investerare att 
effektivt jämföra underliggande 
investeringsobjekt och olika finansiella 
produkter och tjänster i olika 
medlemsstater i fråga om deras effekter 
och risker avseende miljö, samhällsansvar 
och bolagsstyrning och hållbara 
investeringsmål. Det är därför nödvändigt 
att ta itu med befintliga hinder för den inre 
marknadens funktion och att förebygga 
sannolika framtida hinder.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att säkerställa en samstämmig 
tillämpning av denna förordning och att det 
krav på informationslämnande som 
föreskrivs i denna förordning tillämpas 
tydligt och konsekvent av 
finansmarknadsaktörerna är det nödvändigt 
att fastställa en harmoniserad definition av 
hållbara investeringar.

(4) För att säkerställa en samstämmig 
tillämpning av denna förordning och att det 
krav på informationslämnande som 
föreskrivs i denna förordning tillämpas 
tydligt och konsekvent av 
finansmarknadsaktörerna är det nödvändigt 
att fastställa en harmoniserad definition av 
hållbara investeringar och
hållbarhetsrisker, på grundval av 
harmoniserade indikatorer. Denna 
definition bör fokusera på väsentliga 
risker och samtidigt vara framåtblickande 
i syfte att vederbörligen beakta 
framväxande risker.
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Motivering

Tydliga definitioner och harmoniserade indikatorer är nödvändigt för att säkerställa 
rättssäkerhet, en lägsta nivå av konsekvens mellan nationella myndigheter och 
marknadsaktörer och för att undvika en fragmentering av marknaden.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Eftersom hållbarhetsreferensvärden 
fungerar som riktmärken mot vilka hållbara 
investeringar mäts bör slutinvesterare, 
genom information som lämnas innan avtal 
ingås, informeras om det valda indexets 
lämplighet, dvs. i vilken grad indexet är 
anpassat till det hållbara investeringsmålet. 
Finansmarknadsaktörer bör också redogöra 
för de olika viktningar och beståndsdelarna 
hos det valda indexet jämfört med ett brett 
marknadsindex. För att ytterligare främja 
transparens bör finansmarknadsaktörer 
även ange var den metod som används för 
beräkning av det valda indexet och det 
breda marknadsindexet finns tillgänglig, så 
att slutinvesterare får nödvändig 
information om hur indexens 
underliggande tillgångar valts ut och 
viktats, vilka tillgångar som exkluderats 
och av vilket skäl, hur hållbarhetsrelaterade 
konsekvenser för de underliggande 
tillgångarna mätts eller vilka källor som 
använts. Sådan information bör göra det 
möjligt att på ett ändamålsenligt sätt 
jämföra indexen och bidra till att skapa en 
korrekt bild av hållbarhetsvänliga 
investeringar. Om inga index har valts som 
referensvärde bör finansmarknadsaktörerna 
redogöra för hur målen för hållbara 
investeringar uppnås.

(6) Eftersom hållbarhetsreferensvärden 
fungerar som riktmärken mot vilka hållbara 
investeringar mäts bör slutinvesterare, 
genom information som lämnas innan avtal 
ingås, informeras om det valda indexets 
lämplighet, dvs. i vilken grad indexet är 
anpassat till det hållbara investeringsmålet. 
Finansmarknadsaktörer bör också redogöra 
för de olika viktningar och beståndsdelarna 
hos det valda indexet jämfört med ett brett 
marknadsindex. För att ytterligare främja 
transparens bör finansmarknadsaktörer 
även ange var den metod som används för 
beräkning av det valda indexet och det 
breda marknadsindexet finns tillgänglig, så 
att slutinvesterare får nödvändig 
information om hur indexens 
underliggande tillgångar valts ut och 
viktats, vilka tillgångar som exkluderats 
och av vilket skäl, hur hållbarhetsrelaterade 
konsekvenser för de underliggande 
tillgångarna mätts eller vilka källor som 
använts. Sådan information, baserad på 
harmoniserade indikatorer, bör göra det 
möjligt att på ett ändamålsenligt sätt 
jämföra indexen och bidra till att skapa en 
korrekt bild av hållbarhetsvänliga 
investeringar. Om inga index har valts som 
referensvärde bör finansmarknadsaktörerna 
redogöra för hur målen för hållbara 
investeringar uppnås.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Om en finansiell produkt eller 
tjänst består av obligationer, kontrakt som 
avser prisskillnader, derivat eller andra 
instrument baserade på värdet av 
underliggande tillgångar, bör kopplingen 
mellan uppnåendet av hållbarhetsmål och 
tillgångarnas värde tydligt anges i 
informationen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att öka transparensen och för att 
informera slutinvesterare bör tillgången till 
information om hur finansmarknadsaktörer 
integrerar hållbarhetsrisker i 
investeringsbeslutsprocesser och hur 
finansiella rådgivare integrerar desamma i 
rådgivningsprocesser regleras genom krav 
på att dessa enheter ska tillhandahålla 
denna information på sina webbplatser.

(8) För att öka transparensen och 
jämförbarheten och för att informera 
investerare bör tillgången till information 
om hur hållbarhetseffekterna beaktas och
hur finansmarknadsaktörer integrerar 
hållbarhetsrisker i 
investeringsbeslutsprocesser och hur 
finansiella rådgivare integrerar desamma i 
rådgivningsprocesser regleras genom krav 
på att dessa enheter ska tillhandahålla 
denna information på sina webbplatser.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gällande krav på 
informationslämnande enligt 
unionslagstiftningen föreskriver inte att 
alla uppgifter som behövs för att på ett 
korrekt sätt informera slutanvändare om de 

(9) Gällande krav på 
informationslämnande enligt 
unionslagstiftningen föreskriver inte att 
alla uppgifter som behövs för att på ett 
korrekt sätt informera slutanvändare om de 
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hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av 
deras investeringar måste lämnas. Det är 
därför nödvändigt att fastställa mer 
specifika krav på informationslämnande 
med avseende på hållbara investeringar. 
Exempelvis bör de övergripande 
hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av 
finansiella produkter rapporteras 
regelbundet med hjälp av indikatorer som 
är relevanta för det valda hållbara 
investeringsmålet. Om ett lämpligt index 
har valts som referensvärde bör denna 
information också tillhandahållas för detta 
index och för ett brett marknadsindex, för 
att möjliggöra jämförelse. Information om 
det valda indexets och det breda 
marknadsindexets beståndsdelar och om 
deras viktning bör också lämnas för att ge 
ytterligare information om hur de hållbara 
investeringsmålen uppnås. Om förvaltare 
av europeiska fonder för socialt 
företagande tillgängliggör information om 
den positiva sociala effekten som en viss 
fond syftar till att åstadkomma, den 
övergripande sociala effekt som uppnås 
och de tillhörande metoder som används i 
enlighet med förordning (EU) nr 346/2013, 
kan de i tillämpliga fall använda denna 
information i informationslämnandet enligt 
denna förordning.

hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av 
deras investeringar måste lämnas. Det är 
därför nödvändigt att fastställa mer 
specifika krav på informationslämnande 
med avseende på hållbara investeringar. 
Exempelvis bör de övergripande 
hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av 
finansiella produkter rapporteras 
regelbundet med hjälp av harmoniserade 
indikatorer som är relevanta för det valda 
hållbara investeringsmålet. Om ett lämpligt 
index har valts som referensvärde bör 
denna information också tillhandahållas för 
detta index och för ett brett marknadsindex, 
för att möjliggöra jämförelse. Information 
om det valda indexets och det breda 
marknadsindexets beståndsdelar och om 
deras viktning bör också lämnas för att ge 
ytterligare information om hur de hållbara 
investeringsmålen uppnås. Om förvaltare
av europeiska fonder för socialt 
företagande tillgängliggör information om 
den positiva sociala effekten som en viss 
fond syftar till att åstadkomma, den 
övergripande sociala effekt som uppnås 
och de tillhörande metoder som används i 
enlighet med förordning (EU) nr 346/2013, 
kan de i tillämpliga fall använda denna 
information i informationslämnandet enligt 
denna förordning.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/34/EU40 inför 
transparenskrav vad gäller sociala aspekter 
samt miljö- och bolagsstyrningsaspekter av 
icke-finansiell redovisning. Den form och 
presentation som fastställs genom dessa 
direktiv är emellertid inte lämplig för 
direkt användning av 
finansmarknadsaktörer och finansiella 
rådgivare i deras kommunikation med 

(10) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/34/EU40 inför 
transparenskrav vad gäller sociala aspekter
samt miljö- och bolagsstyrningsaspekter av 
icke-finansiell redovisning. Den form och 
presentation som fastställs genom dessa 
direktiv är emellertid inte lämplig för 
direkt användning av 
finansmarknadsaktörer och finansiella 
rådgivare i deras kommunikation med 
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slutinvesterare. Finansmarknadsaktörer och 
finansiella rådgivare bör i tillämpliga fall 
ha möjlighet att använda informationen i 
förvaltningsberättelser och icke-finansiella 
rapporter i enlighet med direktiv 
2013/34/EU vid tillämpning av denna 
förordning.

slutinvesterare. Finansmarknadsaktörer, 
finansiella rådgivare och börsnoterade 
företag bör lämna information om 
effekter och risker avseende miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning i
årliga förvaltningsberättelser och icke-
finansiella rapporter i enlighet med direktiv 
2013/34/EU vid tillämpning av denna 
förordning.

__________________ __________________

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU av den 26 juni 2013 om 
årsbokslut, koncernredovisning och 
rapporter i vissa typer av företag, om 
ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG och om upphävande 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 
19).

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU av den 26 juni 2013 om 
årsbokslut, koncernredovisning och 
rapporter i vissa typer av företag, om 
ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG och om upphävande 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 
19).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Europeiska bankmyndigheten 
(EBA), Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) (gemensamt 
kallade de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ) inrättade genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1093/201041, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1094/201042

respektive Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1095/201043 bör i 
enlighet med artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 
1094/2010 och förordning (EU) nr 
1095/2010, genom den gemensamma 
kommittén utarbeta tekniska 
tillsynsstandarder som ytterligare 
specificerar presentationen av och 
innehållet i den information om mål för 

(13) Europeiska bankmyndigheten 
(EBA), Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) (gemensamt 
kallade de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ) inrättade genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1093/201041, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1094/201042

respektive Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1095/201043 bör i 
enlighet med artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 
1094/2010 och förordning (EU) nr 
1095/2010, genom den gemensamma 
kommittén utarbeta tekniska 
tillsynsstandarder som ytterligare 
specificerar presentationen av och 
innehållet i den information om 
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hållbara investeringar som 
finansmarknadsaktörer lämnar med 
avseende på handlingar som lämnas innan 
avtal ingås, regelbundna rapporter och 
webbplatser. Kommissionen bör ges 
befogenhet att anta dessa tekniska 
tillsynsstandarder.

investeringars hållbarhetseffekter och 
hållbarhetsrisker som 
finansmarknadsaktörer lämnar med 
avseende på handlingar som lämnas innan 
avtal ingås, regelbundna och integrerade 
årliga rapporter och webbplatser. 
Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
dessa tekniska tillsynsstandarder.

__________________ __________________

41 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten), om ändring av beslut 
nr 716/2009/EG och om upphävande av 
kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT 
L 331, 15.12.2010, s. 12).

41 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten), om ändring av beslut 
nr 716/2009/EG och om upphävande av 
kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT 
L 331, 15.12.2010, s. 12).

42 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten) och om 
ändring av beslut nr 716/2009/EG och om 
upphävande av kommissionens beslut 
2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 
48).

42 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten) och om 
ändring av beslut nr 716/2009/EG och om 
upphävande av kommissionens beslut 
2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 
48).

43 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).

43 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).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Bestämmelserna om 
informationslämnande i denna 
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förordning kompletterar införandet av en 
fullständig överordnad, obligatorisk ram 
för tillbörlig aktsamhet för alla 
finansmarknadsaktörer, både 
investerande bolag och investeringsobjekt, 
inklusive en aktsamhetsplikt, som till fullo 
ska fasas in under en övergångsperiod 
och med beaktande av 
proportionalitetsprinciperna, i linje med 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet 
och baserat på Europaparlamentets 
resolution av den 29 maj 2018 om 
hållbara finanser, i vilken man efterlyser 
en obligatorisk ram för tillbörlig 
aktsamhet.

Motivering

En förstärkning av ramen för tillbörlig aktsamhet för finansmarknadsaktörer hjälper 
investerarna att undvika eventuella negativa konsekvenser av deras investeringar för 
samhället och miljön, undvika finansiella och anseendemässiga risker, tillmötesgå sina 
kunders och förmånstagares förväntningar och beakta risker som går bortom en finansiell 
förståelse av deras skyldigheter som investerare.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom målen med denna 
förordning, nämligen att stärka skyddet för 
slutinvesterare och förbättra den 
information de får, inbegripet i fall av 
gränsöverskridande köp för 
slutinvesterare, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan på grund av behovet 
att fastställa enhetliga informationskrav på 
unionsnivå, kan uppnås bättre på 
unionsnivå kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 

(18) Eftersom målen med denna 
förordning, nämligen att stärka 
informationen till investerare och 
förbättra den information de får, och att 
hjälpa finansmarknadsaktörer, 
investeringsrådgivare och börsnoterade 
företag att integrera risker avseende 
miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning 
i investeringsstrategier och styrelsebeslut, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan på grund av behovet 
att fastställa enhetliga informationskrav på 
unionsnivå, kan uppnås bättre på 
unionsnivå kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
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är nödvändigt för att uppnå dessa mål. unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att uppfylla skyldigheterna 
rörande tillbörlig aktsamhet när det gäller 
hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker 
behöver finansmarknadsaktörerna ett 
tillförlitligt, jämförbart och harmoniserat 
utlämnande av information från 
investeringsobjekten. De 
informationskrav som föreskrivs i denna 
förordning bör därför gälla för 
börsnoterade företag efter en 
övergångsperiod på 18 månader efter 
ikraftträdandet av denna förordning. 
Kommissionen bör följaktligen undersöka 
huruvida det vore lämpligt att föreslå 
motsvarande ändringar av direktiv 
2013/34/EU.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning fastställer harmoniserade 
regler om transparens som 
finansmarknadsaktörer, 
försäkringsförmedlare som ger 
försäkringsråd med avseende på 
försäkringsbaserade investeringsprodukter 
och värdepappersföretag som ger 
investeringsråd är skyldiga att följa i 
samband med integrering av 
hållbarhetsrisker i 
investeringsbeslutsprocessen eller 

Denna förordning fastställer harmoniserade 
regler om transparens som 
finansmarknadsaktörer, 
försäkringsförmedlare som ger 
försäkringsråd med avseende på 
försäkringsbaserade investeringsprodukter 
och värdepappersföretag som ger 
investeringsråd, samt börsnoterade 
företag, om hur hållbarhetseffekter och 
hållbarhetsrisker införlivas i 
investeringsbeslutsprocessen eller 
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rådgivningsprocessen, och i fråga om 
transparens för finansiella produkter som 
har hållbara investeringar som inriktning, 
inbegripet minskade koldioxidutsläpp.

rådgivningsprocessen, och i fråga om 
transparens för investeringsprodukters 
hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker, 
när detta anses lämpligt och relevant.

Motivering

Det bör framgå tydligt i lagtexten att transparenskraven i förordningen ska gälla för samtliga 
finansiella produkter.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) börsnoterat företag: ett företag 
enligt tillämpningsområdet för direktiv 
2013/34/EU.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) en europeisk privat 
pensionsprodukt i enlighet med förslaget i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 201X/XXX1a.

__________________

1a Europaparlamentets och rådets 
förordning om en europeisk privat 
pensionsprodukt (PEPP), 2017/0143 
(COD).

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led o – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) hållbara investeringar: något av 
följande eller en kombination av något av 
följande:

(o) hållbara investeringar: produkter 
som är förknippade med strategier som 
syftar till att uppnå miljömässiga, 
samhälleliga och 
bolagsstyrningsrelaterade effekter, 
inbegripet en kombination av följande, i 
den utsträckning som målen i en kategori 
är förenliga med, och inte på ett 
betydande sätt skadar, något av målen i de 
övriga kategorierna nedan:

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led o – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Investeringar i en ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål, 
inbegripet en miljömässigt hållbar 
investering enligt definitionen i artikel 2 i 
[OP: infoga hänvisning till förordningen 
om inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar].

i) Investeringar i en ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål, 
inbegripet en miljömässigt hållbar 
investering enligt definitionen i artikel 2 i 
[OP: infoga hänvisning till förordningen 
om inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar], och som baseras 
på centrala resurseffektivitetsindikatorer, 
såsom användning av energi, användning 
av förnybar energi, användning av 
råvaror, produktion av avfall, utsläpp, 
CO2-utsläpp, användning av vatten, 
markanvändning och effekter på 
biologisk mångfald.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led o – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Investeringar i företag med goda 
styrelseformer, och särskilt företag som är 
sunda vad gäller förvaltningsstrukturer, 
relationer till arbetstagarna, 

iii) Investeringar i företag med goda 
styrelseformer, och särskilt företag som är 
sunda vad gäller förvaltningsstrukturer och 
strukturer för tillbörlig aktsamhet, 
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ersättningspolicy till personalen och 
efterlevnad av skatteregler.

relationer till arbetstagarna, 
ersättningspolicy till personalen och 
efterlevnad av skatteregler.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sa) hållbarhetsrisker: finansiella eller 
icke-finansiella risker, väsentliga eller 
som sannolikt kommer att uppstå på lång 
sikt, med koppling till miljö-, 
samhällsansvars- och 
bolagsstyrningsfaktorer, där så är 
relevant för en särskild 
investeringsstrategi.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transparens i policyn för hållbarhetsrisker Transparens i policyn för hållbarhetsrisker
och hållbarhetseffekter

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansmarknadsaktörer ska på sina 
webbplatser offentliggöra skriftliga 
policyer om integreringen av 
hållbarhetsrisker i 
investeringsbeslutsprocessen.

1. Finansmarknadsaktörer ska ha 
infört skriftliga policyer om integreringen 
av hållbarhetsrisker och 
hållbarhetseffekter i 
investeringsbeslutsprocessen, såsom på 
området för styrning, tillgångsallokering, 
investeringsstrategi, riskhantering, 
utövande av aktieägares rösträtt och 
engagemang i företag, och offentliggöra 
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en sammanfattning av dem i skriftlig form 
på sina webbplatser.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Försäkringsförmedlare som 
tillhandahåller försäkringsrådgivning med 
avseende på försäkringsbaserade 
investeringsprodukter och 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning, ska på sina 
webbplatser offentliggöra skriftliga 
policyer om integreringen av 
hållbarhetsrisker i investerings- eller 
försäkringsrådgivningen.

2. Försäkringsförmedlare som 
tillhandahåller försäkringsrådgivning med 
avseende på försäkringsbaserade 
investeringsprodukter och 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning, ska ha infört
skriftliga policyer om integreringen av 
hållbarhetsrisker och hållbarhetseffekter i 
investerings- eller försäkringsrådgivningen, 
såsom på området för styrning, 
tillgångsallokering, investeringsstrategi, 
riskhantering, utövande av aktieägares 
rösträtt och engagemang i företag, och 
offentliggöra en sammanfattning av dem i 
skriftlig form på sina webbplatser.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Finansmarknadsaktörer och 
försäkringsförmedlare ska ha infört 
förfaranden för tillbörlig aktsamhet som 
säkerställer att identifieringen och 
hanteringen av hållbarhetsrisker är 
tillräckligt integrerad i 
investeringsbesluten, vilket kräver att 
investerare identifierar, förebygger, 
begränsar och tar hänsyn till ESG-
faktorer, med beaktande av OECD:s 
riktlinjer från 2017 ”Responsible business 
conduct for institutional investors: Key 
Considerations for Due Diligence under 
the OECD Guidelines for Multinational 



AD\1165213SV.docx 19/29 PE628.607v01-00

SV

Enterprises” , och offentliggör dem i 
skriftlig form på sina webbplatser.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. De skriftliga policyer som avses i 
punkterna 1 och 2 ska bland annat 
inbegripa följande:

a) En integrering av risker med 
anknytning till konsekvenserna av 
klimatförändringarna, inbegripet både 
akuta och kroniska risker för 
investeringar.

b) En integrering av risker och 
möjligheter med avseende på en 
koldioxidsnål ekonomi, inbegripet 
lagstadgade gränsvärden för utsläpp av 
växthusgaser, koldioxidprissättning, 
tvister, anseendemässiga risker, teknik 
och marknadsrisker.

Motivering

Europeiska systemrisknämnden, den nederländska centralbanken, Bank of England och 
många andra finansinstitut och rådgivande organ erkänner den systemrisk som 
klimatförändringarna utgör för det finansiella systemet och ekonomin. De hållbarhetsrisker 
som integrerats måste därför även tydligt omfatta de risker som klimatförändringarna utgör.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. De skriftliga policyer som avses i 
punkterna 1 och 2 ska bland annat 
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innehålla information om förfarandet för 
fastställande av hållbarhetsrisker, den 
metod och de mått som använts för att 
bedöma hållbarhetsriskerna, nämndens 
tillsyn när det gäller fastställande och 
hantering av hållbarhetsrisker och en 
överblick över de hållbarhetsrisker som 
organisationen har fastställt.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Kommissionen ska senast den 30 
juni 2019 anta delegerade akter i enlighet 
med artikel [...] för att komplettera denna 
förordning genom att närmare fastställa 
kraven för de skriftliga policyerna och 
förfarandena för tillbörlig aktsamhet i 
syfte att utvärdera genomförandet av 
dessa.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transparens i integreringen av 
hållbarhetsrisker

Transparens i integreringen av 
hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De förfaranden och villkor som 
tillämpas för att integrera hållbarhetsrisker 
i investeringsbeslut.

a) De förfaranden för tillbörlig 
aktsamhet och villkor som tillämpas för att 
integrera hållbarhetsrisker, inbegripet bl.a. 
de risker som är relaterade till 
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klimatförändringarnas konsekvenser och 
de risker och möjligheter som är 
relaterade till övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi, i 
investeringsbeslut.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I vilken utsträckning 
hållbarhetsrisker förväntas ha en relevant 
påverkan på avkastningen på de finansiella 
produkter som erbjuds.

b) I vilken utsträckning 
hållbarhetsrisker, inbegripet bl.a. de risker 
som är relaterade till 
klimatförändringarnas konsekvenser och 
de risker och möjligheter som är 
relaterade till övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi, förväntas ha en 
relevant påverkan på frågor avseende 
miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning 
och på avkastningen på de finansiella 
produkter som erbjuds.

Motivering

Europeiska systemrisknämnden, den nederländska centralbanken, Bank of England och 
många andra finansinstitut och rådgivande organ erkänner den systemrisk som 
klimatförändringarna utgör för det finansiella systemet och ekonomin. De hållbarhetsrisker 
som integrerats måste därför även tydligt omfatta de risker som klimatförändringarna utgör.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Scenarier och beräknade 
kostnader med anknytning till 
koldioxidprissättning, från handel med 
utsläppsrätter, beskattning eller andra 
relevanta rättsliga krav, som har beaktats 
vid bedömningarna av 
hållbarhetsriskerna.
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Motivering

Koldioxidprissättning, t.ex. via EU:s utsläppshandelssystem eller Kinas nationella 
utsläppshandelssystem, är en tydligt fastställd kostnad. Investerare, långivare, 
försäkringsgivare och andra intressenter saknar dock ofta tydlig information om de 
eventuella investeringsrelaterade koldioxidkostnaderna. Eftersom omfattningen av och nivån 
på koldioxidprissättningen kan ändras betydligt på grund av övergången till en koldioxidsnål 
ekonomi skulle ytterligare transparens när det gäller koldioxidkostnader bidra till att minska 
systemriskerna.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Resultaten av ett klimatrelaterat 
stresstest, där en scenarioanalys används 
för att bedöma ett antal möjliga framtida 
utvecklingar, inbegripet följande 
scenarier:

i) Ett scenario med en ”snabb 
minskning av koldioxidutsläppen”, där en 
global övergång i samtliga ekonomiska 
sektorer till ett nettonollutsläpp av 
växthusgaser sker under loppet av 15 år.

ii) Ett scenario med en 
”okontrollerad uppvärmning”, där man 
ser konsekvenserna av en global 
temperaturökning på 4 °C över de 
förindustriella nivåerna.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) När det gäller aktieägarnas 
röstning om hållbara investeringar och 
minskningen av hållbarhetsriskerna, 
röstningsinstruktionerna och skälen 
bakom röster mot ledningen, nedlagda 
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röster och omtvistade röster.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De förfaranden och villkor som 
tillämpas för att integrera hållbarhetsrisker 
i investerings- och försäkringsrådgivning.

(a) De förfaranden och villkor som 
tillämpas för att integrera hållbarhetsrisker, 
inbegripet bl.a. de risker som är 
relaterade till klimatförändringarnas 
konsekvenser och de risker och 
möjligheter som är relaterade till 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi,
i investerings- och försäkringsrådgivning.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I vilken utsträckning 
hållbarhetsrisker förväntas ha en relevant 
påverkan på avkastningen på de finansiella 
produkter som rådgivningen avser.

(b) I vilken utsträckning 
hållbarhetsrisker, inbegripet bl.a. de risker 
som är relaterade till 
klimatförändringarnas konsekvenser och 
de risker och möjligheter som är 
relaterade till övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi, förväntas ha en 
relevant påverkan på frågor avseende 
miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning 
och på avkastningen på de finansiella 
produkter som rådgivningen avser.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Scenarier och beräknade 
kostnader med anknytning till 
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koldioxidprissättning, från handel med 
utsläppsrätter, beskattning eller andra 
relevanta rättsliga krav som har beaktats 
vid kvantitativa bedömningar av 
hållbarhetsriskerna.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Resultaten av ett klimatrelaterat 
stresstest, där en scenarioanalys används 
för att bedöma ett antal möjliga framtida 
utvecklingar, inbegripet följande 
scenarier:

i) Ett scenario med en ”snabb 
minskning av koldioxidutsläppen”, där en 
global övergång i samtliga ekonomiska 
sektorer till ett nettonollutsläpp av 
växthusgaser sker under loppet av 15 år.

ii) Ett scenario med en 
”okontrollerad uppvärmning”, där man 
ser konsekvenserna av en global 
temperaturökning på 4 °C över de 
förindustriella nivåerna.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) För börsnoterade företag i 
enlighet med direktiv 2013/34. 

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den information som avses i 
punkterna 1 och 2 ska innehålla all 
information som är väsentlig för en 
investerares investeringsbeslut. Denna 
information ska presenteras på ett korrekt 
sätt, den får inte vara missvisande eller 
vilseledande och får inte innehålla något 
väsentligt utelämnande av information.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transparens avseende hållbara 
investeringar i information som lämnas 
innan avtal ingås

Transparens avseende investeringars 
hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker i 
information som lämnas innan avtal ingås

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Information om de metoder som 
används för att bedöma, mäta och övervaka 
effekten av de hållbara investeringar som 
valts för den finansiella produkten, 
inbegripet dess datakällor, 
granskningskriterier för de underliggande 
tillgångarna och relevanta 
hållbarhetsindikatorer som används för att 
mäta den finansiella produktens 
övergripande hållbarhetseffekt.

(b) Information om de metoder som 
används för att bedöma, mäta och övervaka 
hållbarhetseffekterna av de investeringar 
som valts för den finansiella produkten, 
inbegripet dess datakällor, 
granskningskriterier för de underliggande 
tillgångarna och relevanta 
hållbarhetsindikatorer som används för att 
mäta den finansiella produktens 
övergripande hållbarhetseffekt.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som ska lämnas enligt 
första stycket ska offentliggöras på ett 
tydligt sätt och på en framträdande del av 
webbplatsen.

Den information som ska lämnas enligt 
första stycket ska offentliggöras på ett 
tydligt sätt och på en framträdande del av 
webbplatsen och på ett sätt som är 
begripligt för olika intressenter, inbegripet 
en icke-specialiserad publik med olika 
nivåer av finansiella kunskaper.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om finansmarknadsaktörer 
erbjuder en sådan finansiell produkt som 
avses i artikel 5.1, 5.2 och 5.3 ska en 
beskrivning av följande finnas med i de 
regelbundna rapporterna:

1. Om finansmarknadsaktörer 
erbjuder en sådan finansiell produkt som 
avses i artikel 5.1, 5.2 och 5.3 ska en 
beskrivning av följande finnas med i de 
regelbundna, reviderade och integrerade
rapporter som ska utarbetas åtminstone 
årligen:

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den övergripande 
hållbarhetsrelaterade effekten som den 
finansiella produkten har enligt relevanta
hållbarhetsindikatorer.

(a) Den övergripande 
hållbarhetsrelaterade effekten som den 
finansiella produkten har enligt 
harmoniserade och jämförbara
hållbarhetsindikatorer.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Börsnoterade företag ska 
inkludera en beskrivning av hur 
hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker 
har införlivats i förvaltningsprocesserna 
och investeringsstrategin i de årsbokslut 
och koncernredovisningar som avses i 
direktiv 2013/34/EU.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) För börsnoterade företag, i 
enlighet med de regelbundna rapporter 
som avses i direktiv 2013/34.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den [OP: infoga datum 60 månader 
efter dagen för ikraftträdande], ska 
kommissionen göra en utvärdering av 
tillämpningen av denna förordning.

Senast den [OP: infoga datum 24 månader 
efter dagen för ikraftträdande], ska 
kommissionen göra en utvärdering av 
tillämpningen av denna förordning.

Motivering

Med hänsyn till denna politiks nya karaktär och den snabba utvecklingen på området för 
hållbar finansiering är en utvärdering efter 24 månader mer lämplig.
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