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20.3.2019 A8-0175/102

Amendement 102
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Artikel 13

De in artikel 3, punt c), bedoelde 
minimumgaranties zijn procedures die ten 
uitvoer worden gelegd door de 
onderneming die een economische 
activiteit verricht, om te garanderen dat de 
principes en rechten die worden genoemd 
in de acht in de verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
betreffende de fundamentele principes en 
rechten op het werk genoemde 
fundamentele verdragen, in acht worden 
genomen: het recht niet te worden 
onderworpen aan dwangarbeid of 
verplichte arbeid, de vrijheid van 
vereniging, het recht van werknemers om 
zich te organiseren, het recht om collectief 
te onderhandelen, gelijke beloning van 
mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten voor arbeid van gelijke 
waarde, niet-discriminatie in kansen en 
behandeling in beroep en 
beroepsuitoefening, en het recht niet te 
worden onderworpen aan kinderarbeid.

1. De in artikel 3, punt c), bedoelde 
minimumgaranties zijn procedures die ten 
uitvoer worden gelegd door de 
onderneming die een economische 
activiteit verricht, om te garanderen dat de 
in bijlage I bis opgesomde beginselen in 
acht wordt genomen.

1 bis. De minimumgaranties worden zo 
goed mogelijk ten uitvoer gelegd door de 
onderneming die een economische 
activiteit verricht.
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1 ter. De minimumgaranties zijn in 
overeenstemming met de leidende 
beginselen van de VN inzake bedrijfsleven 
en mensenrechten en de richtsnoer inzake 
de zorgvuldigheidseisen voor verantwoord 
ondernemerschap van de OESO (2018), 
alsmede met bijlage I bis. In dit verband 
betekent zorgvuldigheid de procedure of 
reeks procedures die ondernemingen 
verrichten om de manier vast te stellen 
waarop zij de mogelijke en feitelijke 
nadelige gevolgen voor de mensenrechten, 
onder meer de mensenrechten van 
werknemers, in het kader van hun 
economische activiteit, toeleveringsketens 
en zakelijke relaties kunnen aanwijzen, 
voorkomen en mitigeren, en hoe zij deze 
kunnen aanpakken.
1 quater. De Commissie is bevoegd 
om dit artikel aan te vullen door middel 
van een gedelegeerde handeling tot 
specificatie van de criteria om te bepalen 
of aan de vereisten van dit artikel wordt 
voldaan. Bij het opstellen van deze 
gedelegeerde handeling houdt de 
Commissie rekening met de in bijlage I 
bis opgesomde beginselen. De Commissie 
stelt deze gedelegeerde handeling uiterlijk 
op 31 december 2020 vast.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Amendement 103
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis
1. Voor de toepassing van artikel 13 
wordt het volgende kader in aanmerking 
genomen:
a) de principes en rechten die worden 
genoemd in de acht in de verklaring van 
de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) betreffende de fundamentele 
principes en rechten op het werk 
genoemde fundamentele verdragen: het 
recht niet te worden onderworpen aan 
dwangarbeid of verplichte arbeid, de 
vrijheid van vereniging, het recht van 
werknemers om zich te organiseren, het 
recht om collectief te onderhandelen, 
gelijke beloning van mannelijke en 
vrouwelijke arbeidskrachten voor arbeid 
van gelijke waarde, niet-discriminatie in 
kansen en behandeling in beroep en 
beroepsuitoefening, en het recht niet te 
worden onderworpen aan kinderarbeid,
b) het Internationaal Statuut van de 
Rechten van de Mens,
c) het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,
d) de VN-richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten,
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e) de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen,
2. Voor de toepassing van artikel 13 
wordt, waar relevant en passend, het 
volgende kader in aanmerking genomen:
a) het stelsel inzake verslaglegging 
volgens de VN-beginselen voor 
verantwoord beleggen,
b) de facultatieve richtsnoeren voor 
verantwoord beheer van bodemgebruik, 
visserij en bosbouw in de context van de 
nationale voedselzekerheid van de FAO,
c) De VN-Verklaring over de rechten 
van inheemse volkeren, 
d) het VN-Verdrag inzake de 
bescherming van het cultureel en 
natuurlijk erfgoed van de wereld,
e) het VN-kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering 2015-2030,
f) het Verdrag inzake biologische 
diversiteit (CBD),
g) de OESO-richtsnoeren: 
Verantwoord ondernemerschap voor 
institutionele beleggers – Belangrijke 
overwegingen inzake zorgvuldigheid uit 
hoofde van de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale beleggers (2017),
3. De in artikel 13, lid 1, bedoelde 
maatregelen: 
-a) zorgen voor voldoende integratie 
van de identificatie en het beheer van 
duurzaamheidsrisico's in de 
besluitvorming op beleggingsgebied, 
waarbij beleggers worden verplicht ESG-
factoren te identificeren, te voorkomen, te 
beperken en rekenschap af te leggen over 
ESG-factoren;
a) houden rekening met de aard en 
omvang van de activiteiten, 
toeleveringsketens en zakelijke relaties 
van de onderneming;
b) beoordelen en behandelen de 
nadelige gevolgen voor de mensenrechten 
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van de economische activiteit zelf, 
alsmede die van de producten en diensten 
welke die economische activiteit oplevert, 
met name door rekening te houden met de 
productie, het gebruik en, waar van 
toepassing, end-of-life ervan;
c) zijn in overeenstemming met het 
voorzorgsbeginsel en zijn op risico's 
gebaseerd, wat betekent dat het niveau 
van de toegepaste zorgvuldigheidseisen in 
verhouding moet staan tot de ernst en de 
waarschijnlijkheid van de negatieve 
gevolgen; zijn in de eerste plaats gericht 
op het voorkomen van negatieve effecten 
en, pas als preventie niet mogelijk is, op 
het mitigeren, het voorkomen van 
herhaling en waar nodig het verhelpen 
van effecten;
d) worden ondersteund door relevant 
beleid en relevante beheersystemen ter 
versterking van een systematische, 
proactieve en reactieve benadering van de 
voortdurende identificatie en het 
voortdurende beheer van gevolgen voor de 
mensenrechten;
e) blijven geïnformeerd door middel 
van overleg met belanghebbenden, onder 
wie werknemers en andere individuen of 
groepen die mogelijk gevolgen 
ondervinden;
f) leveren relevante informatie aan 
beleggers en andere stakeholders zodat zij 
de inachtneming van de 
minimumgaranties kunnen beoordelen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Amendement 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 1 bedoelde technische 
screeningcriteria zorgen ervoor dat de 
opwekking van elektriciteit door middel 
vaste fossiele brandstoffen niet wordt 
beschouwd als een duurzame 
economische activiteit. De technische 
screeningcriteria zorgen ervoor dat 
economische activiteiten die bijdragen 
aan koolstofintensieve lock-in-effecten 
niet worden beschouwd als een duurzame 
economische activiteit.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Amendement 105
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Artikel 17

Evaluatieclausule Evaluatieclausule

1. Uiterlijk 31 december 2021, en 
daarna om de drie jaar, maakt de 
Commissie een verslag over de toepassing 
van deze verordening bekend. In dat 
verslag wordt een beoordeling gemaakt van 
de volgende punten:

1. Uiterlijk 31 december 2021, en 
daarna om de drie jaar, maakt de 
Commissie een verslag over de toepassing 
en effecten van deze verordening bekend. 
In dat verslag wordt een beoordeling 
gemaakt van de volgende punten:

(a) de vooruitgang bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening ten 
aanzien van de uitwerking van technische 
screeningcriteria voor ecologisch duurzame 
economische activiteiten;

(a) de vooruitgang bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening ten 
aanzien van de uitwerking van technische 
screeningcriteria op basis van indicatoren 
voor ecologisch duurzame economische 
activiteiten en voor activiteiten met 
negatieve milieugevolgen;

(b) de eventuele noodzaak van een 
herziening van de in deze verordening 
beschreven criteria om een economische 
activiteit als ecologisch duurzaam te 
beschouwen;

(b) de eventuele noodzaak van een 
herziening van de in deze verordening 
beschreven criteria en de lijst van 
indicatoren om een economische activiteit 
als ecologisch duurzaam of als activiteit 
met negatieve milieugevolgen te 
beschouwen om innovatie en de transitie 
naar duurzaamheid te faciliteren;

(c) de vraag of het passend is het 
toepassingsgebied van deze verordening uit 
te breiden tot andere 
duurzaamheidsdoelstellingen, met name 

(c) de stappen die nodig zijn, en, 
indien passend, een wetgevingsvoorstel om 
het toepassingsgebied van deze 
verordening uit te breiden tot andere 
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sociale duurzaamheidsdoelstellingen; duurzaamheidsdoelstellingen, met name 
sociale duurzaamheidsdoelstellingen, met 
inbegrip van criteria en indicatoren in 
verband met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en de sociale economie;
(c bis) de gevolgen van de wijzigingen 
van Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis in 
artikel 17 bis;

(d) het gebruik van de definitie van 
"ecologisch duurzame belegging" in het 
Unierecht en op lidstaatniveau, met 
inbegrip van de vraag of het passend is een 
controlemechanisme op te zetten voor de 
inachtneming van de in deze verordening 
uiteengezette criteria.

(d) het gebruik van de definitie van 
"ecologisch duurzame belegging" en 
"belegging met een negatief milieueffect" 
in het Unierecht en op lidstaatniveau, met 
inbegrip van de vraag of het passend is het 
controlemechanisme te herzien of 
aanvullende mechanismen op te zetten 
voor de inachtneming van de in deze 
verordening uiteengezette criteria op basis 
van indicatoren;
(d bis) de mogelijke behoefte aan verdere 
ontwikkeling van de in artikel 17 bis 
(nieuw) bepaalde geïntegreerde 
verslagleggingsvereisten in verband met 
de bekendmaking van niet-financiële 
informatie en gegevens over diversiteit 
door bepaalde grote ondernemingen en 
groepen in overeenstemming met 
Richtlijn 2013/34/EU;
(d ter) de doeltreffendheid van de 
taxonomie voor het kanaliseren van 
particuliere beleggingen naar duurzame 
activiteiten.
1 bis. Uiterlijk 31 december 2021, en 
daarna om de drie jaar, herziet de 
Commissie het toepassingsgebied van deze 
verordening indien deze buitensporige 
administratieve lasten met zich meebrengt 
of indien er te weinig gegevens 
beschikbaar zijn voor financiële 
marktdeelnemers of indien de 
verordening onvoldoende doeltreffend is 
om de financieringsstromen in 
overeenstemming te brengen met de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU.
1 ter. Zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
legt de Commissie een voorstel voor dat 
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een plan omvat waarin uiteengezet wordt 
hoe de evaluatie met betrekking tot sociale 
doelstellingen, zoals het tegengaan van 
ongelijkheid, de stimulering van sociale 
cohesie, sociale integratie en 
arbeidsverhoudingen, investeringen in 
menselijk kapitaal en ontwikkeling van 
kansarme gemeenschappen, moet worden 
voorbereid.

2. Dit verslag wordt naar het Europees 
Parlement en de Raad gezonden. Indien 
nodig werkt de Commissie begeleidende 
voorstellen uit.

2. Deze verslagen worden naar het 
Europees Parlement en de Raad gezonden. 
Indien nodig werkt de Commissie 
begeleidende wetgevingsvoorstellen uit.

1 bis. Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse 
financiële overzichten, geconsolideerde 
financiële overzichten en aanverwante 
verslagen van bepaalde 
ondernemingsvormen, tot wijziging van 
Richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking 
van Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 
29.6.2013, blz. 19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Amendement 106
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 en artikel 20

Bestaande tekst Amendement

Artikel 17 bis
Wijzigingen van Richtlijn 2013/34/EU
Richtlijn 2013/34/EU wordt als volgt 
gewijzigd:
(1) in artikel 19, lid 2, onder e), wordt 
punt ii) vervangen door:

ii) het door de onderneming gelopen 
prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico 
en kasstroomrisico.

"ii) het door de onderneming gelopen 
prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, 
kasstroomrisico en ESG-risico;";
(2) Aan artikel 19, lid 2, worden de 
volgende punten toegevoegd:
"e bis) de prestaties die worden gemeten 
aan de hand van 
duurzaamheidsindicatoren die relevant 
zijn voor de desbetreffende 
bedrijfsactiviteiten en sector, op basis van 
een lijst van geharmoniseerde 
duurzaamheidsindicatoren die door de 
Commissie wordt opgesteld en 
geactualiseerd in overeenstemming met 
Verordening (EU) .../... van het Europees 
Parlement en de Raad [PB: verwijzing 
invoegen naar de verordening tot 
vaststelling van een kader ter bevordering 
van duurzame beleggingen];
e ter) emissies van toepassingsgebied 1, 
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toepassingsgebied 2 en 
toepassingsgebied 3;
e quater) de prestaties van de 
ondernemingen in het kader van punt g) 
ten opzichte van de klimaatdoelstellingen 
van de Unie, vereist om de wereldwijde 
gemiddelde temperatuur ruim onder 2 °C 
boven het pre-industriële niveau te 
houden, en ernaar te blijven streven de 
temperatuurstijging tot 1,5 °C boven het 
pre-industriële niveau te beperken, zoals 
vastgesteld in de Overeenkomst van 
Parijs;
e quinquies) het aandeel van de omzet 
van de ondernemingen dat wordt 
gegenereerd door economische 
activiteiten die voldoen aan de technische 
screeningcriteria die zijn vastgesteld in 
artikel 3 bis van Verordening (EU) .../... 
[PB: verwijzing invoegen naar de 
verordening tot vaststelling van een kader 
ter bevordering van duurzame 
beleggingen];
e sexies) het aandeel van de omzet 
van de ondernemingen dat wordt 
gegenereerd door economische 
activiteiten die voldoen aan de technische 
screeningcriteria die zijn vastgesteld in 
artikel 3 bis van Verordening (EU).../... 
[PB: verwijzing invoegen naar het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kader ter bevordering 
van duurzame beleggingen].";
(3) In artikel 20, lid 1, wordt punt c) 
vervangen door:

c) een beschrijving van de 
belangrijkste kenmerken van de interne 
controle- en risicobeheersystemen van de 
onderneming in verband met het proces 
van financiële verslaggeving;

"c) een beschrijving van de 
belangrijkste kenmerken van de interne 
controle- en risicobeheersystemen van de 
onderneming in verband met het proces 
van financiële en 
duurzaamheidsverslaggeving;";

(4) Artikel 20, lid 3, wordt vervangen 
door:

3. De wettelijke auditor of het "3. De wettelijke auditor of het 



AM\1180394NL.docx PE635.500v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

auditkantoor geeft overeenkomstig artikel 
34, lid 1, tweede alinea, een oordeel over 
de krachtens lid 1, punten c) en d), van het 
onderhavige artikel opgestelde informatie 
en controleert of de in lid 1, punten a), b), 
e) en f), van het onderhavige artikel 
bedoelde informatie is verstrekt.

auditkantoor geeft overeenkomstig 
artikel 34, lid 1, tweede alinea, een oordeel 
over de krachtens lid 1, punten c) en d), 
van het onderhavige artikel en artikel 19, 
lid 2, opgestelde informatie en controleert 
of de in lid 1, punten a), b), e) en f), van 
het onderhavige artikel bedoelde 
informatie is verstrekt.".

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Amendement 107
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Indachtig de gezamenlijke 
toezegging van het Europese Parlement, de 
Raad en de Commissie om de beginselen 
die in de Europese pijler van sociale 
rechten zijn vastgelegd ter ondersteuning 
van duurzame en inclusieve groei en 
bewust van de relevantie van internationale 
minimumnormen inzake mensen- en 
arbeidsrechten, dient inachtneming van 
minimumgaranties een voorwaarde te zijn, 
willen economische activiteiten als 
ecologisch duurzaam kwalificeren. Om die 
reden dienen economische activiteiten 
uitsluitend als ecologisch duurzaam te 
kwalificeren wanneer zij worden verricht 
met inachtneming van de verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (hierna 
"IAO" genoemd) betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk en de acht IAO-basisverdragen. In de 
IAO-basisverdragen worden 
mensenrechten en arbeidsrechten 
vastgesteld die bedrijven in acht moeten 
nemen. Diverse van deze internationale 
normen zijn ook vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met name het verbod van 
slavernij en dwangarbeid en het non-

(21) Indachtig de gezamenlijke 
toezegging van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie om de beginselen 
die in de Europese pijler van sociale 
rechten zijn vastgelegd ter ondersteuning 
van duurzame en inclusieve groei en 
bewust van de relevantie van internationale 
minimumnormen inzake mensen- en 
arbeidsrechten, dient inachtneming van 
minimumgaranties een voorwaarde te zijn, 
willen economische activiteiten als 
ecologisch duurzaam kwalificeren. Om die 
reden dienen economische activiteiten 
uitsluitend als ecologisch duurzaam te 
kwalificeren wanneer zij worden verricht 
met inachtneming van de verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (hierna 
"IAO" genoemd) betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk en de acht IAO-basisverdragen 
alsook met inachtneming van het 
Internationaal Statuut van de rechten van 
de mens, het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, de 
Verklaring van de Verenigde Naties over 
de rechten van inheemse volken 
(UNDRIP), de VN-Overeenkomst inzake 
de bescherming van het cultureel en 
natuurlijk erfgoed van de wereld, de 



AM\1180394NL.docx PE635.500v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

discriminatiebeginsel. Die 
minimumgaranties laten in voorkomend 
geval de toepassing onverlet van strengere 
eisen inzake milieu, gezondheid, veiligheid 
en sociale duurzaamheid die in het 
Unierecht zijn vastgesteld.

leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten, de 
OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen en de VN-beginselen voor 
verantwoord beleggen. Beleggers moeten 
tevens rekening houden met het OESO-
richtsnoer inzake de zorgvuldigheidseisen 
voor verantwoord ondernemerschap 
(2018). In dit kader verwijzen de 
zorgvuldigheidseisen naar de procedures 
die ondernemingen toepassen met het oog 
op het identificeren, voorkomen en 
mitigeren van en het rekenschap afleggen 
over duurzaamheidsrisico's in de zin van 
Verordening (EU) .../... [PB: verwijzing 
invoegen naar de verordening betreffende 
informatieverschaffing in verband met 
duurzame beleggingen en 
duurzaamheidsrisico's en de bijbehorende 
bijlage I]. In de IAO-basisverdragen 
worden mensenrechten en arbeidsrechten 
vastgesteld die bedrijven in acht moeten 
nemen. Diverse van deze internationale 
normen zijn ook vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met name het verbod van 
slavernij en dwangarbeid en het non-
discriminatiebeginsel. Die 
minimumgaranties laten in voorkomend 
geval de toepassing onverlet van strengere 
eisen inzake milieu, gezondheid, veiligheid 
en sociale duurzaamheid die in het 
Unierecht zijn vastgesteld.

Or. en
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Amendement 108
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Een economische activiteit mag 
niet als ecologisch duurzaam worden 
beschouwd indien deze het milieu meer 
schade berokkent dan de voordelen die zij 
oplevert. De technische screeningcriteria 
dienen de minimumeisen in kaart te 
brengen die nodig zijn om aanzienlijke 
schade aan andere doelstellingen te 
vermijden. Bij het vaststellen en bijwerken 
van de technische screeningcriteria dient de 
Commissie erop toe te zien dat die criteria 
zijn gebaseerd op het beschikbare 
wetenschappelijke bewijs en dat zij op 
geregelde tijdstippen worden bijgewerkt. 
Wanneer het risico op basis van 
wetenschappelijke evaluatie met 
onvoldoende zekerheid kan worden 
bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 
gelden, overeenkomstig artikel 191 
VWEU.

(24) Een economische activiteit mag 
niet als ecologisch duurzaam worden 
beschouwd indien deze geen 
nettovoordelen oplevert of de andere 
milieudoelstellingen ernstig schaadt. De 
op geharmoniseerde indicatoren 
gebaseerde technische screeningcriteria 
dienen de minimumeisen in kaart te 
brengen die nodig zijn om aanzienlijke 
schade aan andere doelstellingen te 
vermijden en om het negatieve effect te 
beoordelen. Bij het vaststellen en 
bijwerken van de technische 
screeningcriteria en geharmoniseerde 
indicatoren dient de Commissie erop toe te 
zien dat die criteria en indicatoren redelijk 
en evenredig zijn en gebaseerd zijn op het 
beschikbare wetenschappelijke bewijs, dat 
zij geregeld worden bijgewerkt en 
rekening houden met de gehele 
waardeketen en de levenscyclus van 
technologieën. Zij dient er ook op toe te 
zien dat de criteria op regelmatige wijze 
worden bijgewerkt. Wanneer het risico op 
basis van wetenschappelijke evaluatie met 
onvoldoende zekerheid kan worden 
bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 
gelden, overeenkomstig artikel 191 
VWEU.
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