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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0353),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C8-0207/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 
20181,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
și ale Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, în temeiul 
articolului 55 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor (A8-0000/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C ... /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În martie 2018, Comisia și-a 
publicat planul de acțiune „Finanțarea 
creșterii durabile”25, care stabilește o 
strategie ambițioasă și cuprinzătoare 
privind finanțarea durabilă. Unul dintre 
obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 
este reorientarea fluxurilor de capital către 
investiții durabile pentru a realiza o 
creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 
Instituirea unui sistem de clasificare 
unificat pentru activitățile durabile este cea 
mai importantă și urgentă acțiune 
prevăzută în planul de acțiune. Planul de 
acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 
de capital către activitățile mai durabile 
trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună 
a semnificației calificativului „durabil”. 
Ca un prim pas, elaborarea unor orientări 
clare cu privire la activitățile despre care se 
consideră că ar contribui la obiectivele de 
mediu ar trebui să favorizeze informarea 
investitorilor în ceea ce privește investițiile 
care finanțează activitățile economice 
durabile din punctul de vedere al 
mediului. Orientări suplimentare privind 
activitățile care contribuie la alte obiective 
în materie de durabilitate, inclusiv la 
obiective sociale, pot fi elaborate într-o 
etapă ulterioară.

(6) În martie 2018, Comisia și-a 
publicat planul de acțiune „Finanțarea 
creșterii durabile”25, care stabilește o 
strategie ambițioasă și cuprinzătoare 
privind finanțarea durabilă. Unul dintre 
obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 
este reorientarea fluxurilor de capital către 
investiții durabile pentru a realiza o 
creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 
Instituirea unui sistem de clasificare 
unificat și a unor indicatori pentru 
identificarea gradului de durabilitate al 
activităților este cea mai importantă și 
urgentă acțiune prevăzută în planul de 
acțiune. Planul de acțiune recunoaște că 
canalizarea fluxurilor de capital către 
activitățile mai durabile trebuie să se 
bazeze pe o înțelegere comună, holistică a 
impactului activităților economice și 
investițiilor asupra durabilității ecologice 
și a eficienței resurselor. Ca un prim pas, 
elaborarea unor orientări clare cu privire la 
activitățile despre care se consideră că ar 
contribui la obiectivele de mediu ar trebui 
să favorizeze informarea investitorilor în 
ceea ce privește investițiile care finanțează 
activitățile economice în funcție de gradul 
lor de durabilitate. Orientări suplimentare 
privind activitățile care contribuie la alte 
obiective în materie de durabilitate, 
inclusiv la obiective sociale, pot fi 
elaborate într-o etapă ulterioară.

__________________ __________________

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

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Cu toate că se admite nevoia 
urgentă de a combate schimbările 
climatice, un accent restrâns pe 
expunerea la carbon ar putea avea efecte 
negative de propagare prin 
redirecționarea fluxurilor de investiții 
către ținte care prezintă alte riscuri de 
mediu. În consecință, trebuie să se 
prevadă garanții adecvate pentru a 
asigura că activitățile economice nu 
prejudiciază alte obiective de mediu, cum 
ar fi biodiversitatea și eficiența 
energetică. Investitorii au nevoie de 
informații comparabile și holistice cu 
privire la riscurile de mediu și la impactul 
lor pentru a-și evalua portofoliile dincolo 
de expunerea la carbon.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Dat fiind gradul de urgență în mai 
multe domenii interconectate în ceea ce 
privește deteriorarea mediului și 
consumul excesiv de resurse, este nevoie 
să se adopte o abordare sistemică în 
privința tendințelor negative care cresc 
exponențial, cum ar fi pierderea 
biodiversității, consumul excesiv de 
resurse la nivel global, apariția unor noi 
amenințări, printre care substanțele 
chimice periculoase și amestecurile 
formate de acestea, penuria de alimente 
nutritive, schimbările climatice, epuizarea 
stratului de ozon, acidifierea oceanelor, 
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epuizarea apei dulci și schimbarea 
utilizării terenurilor. Prin urmare, este 
nevoie ca acțiunile întreprinse să fie 
orientate către viitor și să fie pe măsura 
provocărilor ce vor urma. Amploarea 
acestor provocări impune o abordare 
holistică și ambițioasă și aplicarea foarte 
strictă a principiului precauției.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Realizarea ODD în cadrul Uniunii 
presupune orientarea fluxurilor de capital 
către investiții durabile. Este important să 
se exploateze pe deplin potențialul pieței 
interne pentru realizarea acestor obiective. 
De asemenea, este important să se asigure 
că fluxurile de capital orientate către 
investiții durabile nu sunt perturbate în 
cadrul pieței interne.

(8) Realizarea ODD și a 
angajamentelor din Pactul global al ONU 
privind mediul în cadrul Uniunii presupune 
ca fluxurile de capital să fie deviate de la 
activitățile cu un impact ecologic negativ 
și să fie orientate către investiții durabile. 
Este important să se exploateze pe deplin 
potențialul pieței interne pentru realizarea 
acestor obiective și angajamente. De 
asemenea, este important să se asigure că 
fluxurile de capital orientate către investiții 
durabile nu sunt perturbate în cadrul pieței 
interne.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Dată fiind amploarea provocării, 
întregul sistem financiar și economia 
trebuie să se încadreze treptat pe o 
traiectorie care să asigure funcționarea 
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lor durabilă. În acest scop, finanțarea 
sustenabilă trebuie să fie generalizată și 
trebuie să se țină seama de impactul 
tuturor produselor și serviciilor financiare 
în ceea ce privește sustenabilitatea.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Oferirea de produse financiare care 
urmăresc obiective durabile din punctul de 
vedere al mediului reprezintă o modalitate 
eficientă de a orienta investițiile private 
înspre activități durabile. Cerințele 
naționale pentru comercializarea 
produselor financiare și a obligațiunilor 
corporative ca fiind investiții durabile, în 
special cerințele prevăzute pentru a permite 
actorilor relevanți de pe piață să utilizeze o 
etichetă națională, urmăresc să consolideze 
încrederea investitorilor, să creeze 
vizibilitate și să abordeze preocupările 
legate „greenwashing”. Fenomenul de 
„greenwashing” se referă la practica de a 
obține un avantaj concurențial neloial prin 
prezentarea unui produs financiar, prin 
intermediul marketingului, ca produs 
ecologic, deși, de fapt, acesta nu 
îndeplinește standardele de mediu de bază. 
În prezent, puține state membre au instituit 
sisteme de etichetare. Acestea se bazează 
pe diferite taxonomii care clasifică 
activitățile economice durabile din punctul 
de vedere al mediului. Având în vedere 
angajamentele politice asumate în cadrul 
Acordului de la Paris și la nivelul Uniunii, 
este posibil ca din ce în ce mai multe state 
membre să instituie sisteme de etichetare 
sau alte cerințe pentru actorii de pe piață în 
ceea ce privește produsele financiare sau 
obligațiunile corporative comercializate ca 

(9) Oferirea de produse și servicii 
financiare care urmăresc obiective durabile 
din punctul de vedere al mediului 
reprezintă o modalitate eficientă de a 
orienta investițiile private de la activități 
cu un impact negativ asupra mediului 
înspre activități mai durabile. Cerințele 
naționale pentru comercializarea 
produselor și serviciilor financiare și a 
obligațiunilor corporative, astfel cum sunt 
definite în prezentul regulament, ca fiind 
investiții durabile, în special cerințele 
prevăzute pentru a permite actorilor 
relevanți de pe piață să utilizeze o etichetă 
națională, urmăresc să consolideze 
încrederea investitorilor și conștientizarea 
riscurilor, să creeze vizibilitate și să 
abordeze preocupările legate 
„greenwashing”. Fenomenul de 
„greenwashing” se referă la practica de a 
obține un avantaj concurențial neloial prin 
prezentarea unui produs financiar, prin 
intermediul marketingului, ca produs 
ecologic, deși, de fapt, acesta nu 
îndeplinește standardele de mediu de bază. 
În prezent, puține state membre au instituit 
sisteme de etichetare. Acestea se bazează 
pe diferite taxonomii care clasifică 
activitățile economice durabile din punctul 
de vedere al mediului. Având în vedere 
angajamentele politice asumate în cadrul 
Acordului de la Paris și la nivelul Uniunii, 
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fiind durabile din punctul de vedere al 
mediului. În acest sens, statele membre ar 
utiliza propriile taxonomii naționale pentru 
a stabili ce investiții se califică drept 
durabile. În cazul în care astfel de cerințe 
naționale se bazează pe criterii diferite
pentru a identifica activitățile economice 
care pot fi calificate drept durabile din 
punctul de vedere al mediului, investitorii 
vor fi descurajați să investească în afara 
granițelor, din cauza dificultăților legate de 
compararea diferitelor oportunități de 
investiții. În plus, operatorii economici care 
doresc să atragă investiții din întreaga 
Uniune ar trebui să îndeplinească criterii 
diferite, în diversele state membre, pentru 
ca activitățile lor să se califice drept 
durabile din punctul de vedere al mediului 
în scopul diferitelor etichete. Lipsa unor 
criterii uniforme va contribui astfel la 
creșterea costurilor și va crea un factor 
puternic de descurajare pentru operatorii 
economici, reprezentând un obstacol în 
calea accesului investițiilor durabile la 
piețele de capital transfrontaliere. Se 
preconizează că vor crește în continuare 
obstacolele în calea accesului la piețele de 
capital transfrontaliere în scopul strângerii 
de fonduri pentru proiecte durabile. Ar 
trebui, prin urmare, ca criteriile aplicate 
pentru a stabili dacă o activitate 
economică este durabilă din punctul de 
vedere al mediului să fie armonizate la 
nivelul Uniunii, pentru a elimina 
obstacolele din calea funcționării pieței 
interne și a preveni apariția viitoare a 
acestora. În contextul unui astfel de 
armonizări, operatorilor economici le va fi 
mai ușor să colecteze fonduri la nivel 
transfrontalier pentru activități lor verzi, 
întrucât activitățile economice ale acestora 
pot fi comparate prin raportarea la criterii 
uniforme în vederea selectării ca active-
suport pentru investițiile durabile din 
punctul de vedere al mediului. Această 
situație va facilita, prin urmare, atragerea 
de investiții la nivel transfrontalier în 
cadrul Uniunii.

este posibil ca din ce în ce mai multe state 
membre să instituie sisteme de etichetare 
sau alte cerințe pentru actorii de pe piață în 
ceea ce privește produsele financiare sau 
obligațiunile corporative comercializate ca 
fiind durabile din punctul de vedere al 
mediului. În acest sens, statele membre ar 
utiliza propriile taxonomii naționale pentru 
a stabili ce investiții se califică drept 
durabile. În cazul în care astfel de cerințe 
naționale se bazează pe diferite criterii și 
indicatori pentru a identifica activitățile 
economice care pot fi calificate drept 
durabile din punctul de vedere al mediului, 
investitorii vor fi descurajați să investească 
în afara granițelor, din cauza dificultăților 
legate de compararea diferitelor 
oportunități de investiții. În plus, operatorii 
economici care doresc să atragă investiții 
din întreaga Uniune ar trebui să 
îndeplinească criterii diferite, în diversele 
state membre, pentru ca activitățile lor să 
se califice drept durabile din punctul de 
vedere al mediului în scopul diferitelor 
etichete. Lipsa unor indicatori și criterii 
uniforme va orienta investițiile într-un 
mod ineficient din punct de vedere 
ecologic și, în unele cazuri, 
contraproductiv și va avea ca rezultat 
neîndeplinirea unor obiective în materie 
de mediu și sustenabilitate. Această lipsă 
crește, așadar, costurile și creează un 
factor puternic de descurajare pentru 
operatorii economici, reprezentând un 
obstacol în calea accesului investițiilor 
durabile la piețele de capital 
transfrontaliere. Se preconizează că vor 
crește în continuare obstacolele în calea 
accesului la piețele de capital 
transfrontaliere în scopul strângerii de 
fonduri pentru proiecte durabile. Ar trebui, 
prin urmare, ca indicatorii și criteriile 
aplicate pentru a stabili gradul de 
durabilitate al unei activități economice să 
fie armonizate la nivelul Uniunii, pentru a 
elimina obstacolele din calea funcționării 
pieței interne și a preveni apariția viitoare a 
acestora. În contextul unui astfel de 
armonizări a informațiilor, a parametrilor 
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și a criteriilor, operatorilor economici le va 
fi mai ușor să colecteze fonduri la nivel 
transfrontalier pentru activități lor durabile 
din punct de vedere ecologic, întrucât 
activitățile economice ale acestora pot fi 
comparate prin raportarea la indicatori și
criterii uniforme în vederea selectării ca 
active-suport pentru investițiile durabile 
din punctul de vedere al mediului. Această 
situație va facilita, prin urmare, atragerea 
de investiții la nivel transfrontalier în 
cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În plus, dacă participanții la piață 
nu oferă investitorilor o explicație cu 
privire la modul în care activitățile în care 
investesc contribuie la obiectivele de 
mediu sau dacă aceștia utilizează concepte
diferite atunci când explică ce înseamnă o 
activitate economică „durabilă”, 
investitorii vor considera că este 
disproporționat de greu să verifice și să 
compare aceste produse financiare diferite. 
S-a constatat că acest lucru descurajează 
investitorii să investească în produse 
financiare verzi. În plus, lipsa de încredere 
din partea investitorilor are efecte nocive 
majore pe piața pentru investițiile durabile. 
S-a demonstrat de asemenea că normele 
naționale sau inițiativele bazate pe piață 
adoptate pentru a aborda această problemă 
în cadrul frontierelor naționale vor conduce 
la fragmentarea pieței interne. Dacă 
participanții la piețele financiare vor 
divulga modul în care produsele financiare 
prezentate de ei ca fiind ecologice 
îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 
vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 

(10) În plus, dacă participanții la piață 
nu dezvăluie modul în care activitățile în 
care investesc contribuie negativ sau 
pozitiv la obiectivele de mediu sau dacă 
aceștia utilizează parametri sau criterii
diferite pentru determinarea impactului
atunci când explică ce înseamnă gradul de 
durabilitate al unei activități economice, 
investitorii vor considera că este 
disproporționat de greu să verifice și să 
compare aceste produse financiare diferite. 
S-a constatat că acest lucru descurajează 
investitorii să investească în produse 
financiare sustenabile. În plus, lipsa de 
încredere din partea investitorilor are efecte 
nocive majore pe piața pentru investițiile 
durabile. S-a demonstrat de asemenea că 
normele naționale sau inițiativele bazate pe 
piață adoptate pentru a aborda această 
problemă în cadrul frontierelor naționale 
vor conduce la fragmentarea pieței interne. 
Dacă participanții la piețele financiare vor 
divulga modul în care produsele financiare 
prezentate de ei ca fiind ecologice 
îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 
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criterii comune în întreaga Uniune 
referitoare la caracteristicile unei activități 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 
să compare oportunitățile de investiții
ecologice la nivel transfrontalier. În 
întreaga Uniune, investitorii vor investi în 
produsele financiare verzi cu o încredere 
mai mare, ceea ce va îmbunătăți 
funcționarea pieței interne.

vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 
criterii comune în întreaga Uniune 
referitoare la caracteristicile unei activități 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 
să compare impactul asupra mediului al 
oportunităților de investiții la nivel 
transfrontalier. În întreaga Uniune, 
investitorii vor investi în produsele 
financiare verzi cu o încredere mai mare, 
ceea ce va îmbunătăți funcționarea pieței 
interne.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a produce un impact 
semnificativ asupra mediului și efecte mai 
ample în materie de sustenabilitate, 
pentru a reduce sarcina administrativă 
inutilă asupra părților interesate și pentru 
a facilita creșterea piețelor financiare 
europene care finanțează activități 
economice durabile, taxonomia ar trebui 
să se bazeze pe indicatori armonizați, 
comparabili și uniformi, care să includă 
cel puțin indicatorii economiei circulare. 
Acești indicatori ar trebui să fie coerenți 
cu metodologia unitară de evaluare a 
ciclului de viață și să fie aplicați în toate 
inițiativele de reglementare ale Uniunii. 
Ei ar trebui să stea la baza evaluării 
activităților economice și a riscurilor 
aferente investițiilor, precum și a 
impactului asupra mediului.

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Indicatorii ar trebui să fie 
armonizați pornind de la eforturile 
existente, precum cele ale Comisiei, ale 
Agenției Europene de Mediu și ale 
OCDE, printre altele, și ar trebui să 
capteze impactul ecologic asupra emisiilor 
de CO2 și a altor emisii, biodiversității, 
generării de deșeuri, utilizării energiei și a 
energiei din surse regenerabile, materiilor 
prime, apei și utilizării directe și indirecte 
a terenurilor, astfel cum se prevede în 
cadrul de monitorizare al Comisiei 
Europene privind economia circulară 
(COM/2018/29 final), planul de acțiune al 
UE pentru economia circulară 
(COM/2015/0614 final) și în Rezoluția 
Parlamentului European din 9 iulie 2015 
privind utilizarea eficientă a resurselor: 
spre o economie circulară 
(2014/2208(INI)).

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a aborda obstacolele 
existente în calea funcționării pieței interne 
și pentru a preveni apariția unor astfel de 
obstacole în viitor, ar trebui să li se solicite 
statelor membre să utilizeze un concept 
comun pentru investițiile durabile din 
punctul de vedere al mediului atunci când 
instituie cerințe pentru actorii de pe piață în 
vederea etichetării produselor financiare 
sau a obligațiunilor corporative 
comercializate ca fiind durabile din punctul 

(11) Pentru a aborda obstacolele 
existente în calea funcționării pieței interne 
și pentru a preveni apariția unor astfel de 
obstacole în viitor, ar trebui să li se solicite 
statelor membre și Uniunii să utilizeze un 
concept comun în ceea ce privește gradul
de durabilitate ecologică a investițiilor
atunci când instituie cerințe pentru actorii 
de pe piață în vederea etichetării 
produselor și serviciilor financiare sau a 
obligațiunilor corporative comercializate ca 
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de vedere al mediului la nivel național. Din 
aceleași motive, administratorii de fonduri 
și investitorii instituționali care susțin că 
urmăresc obiective de mediu ar trebui să 
utilizeze același concept pentru investițiile 
durabile din punctul de vedere al mediului 
atunci când divulgă modul în care 
urmăresc obiectivele respective.

fiind durabile din punctul de vedere al 
mediului la nivel național. Din aceleași 
motive, administratorii de fonduri și 
investitorii instituționali care susțin că 
urmăresc obiective de mediu ar trebui să 
utilizeze același concept pentru investițiile 
durabile din punctul de vedere al mediului 
și aceiași indicatori, parametri și criterii 
pentru calcularea impactului asupra
mediului atunci când divulgă modul în care 
urmăresc obiectivele respective.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Stabilirea unor criterii pentru 
activitățile economice durabile din 
punctul de vedere al mediului poate 
încuraja întreprinderile să divulge pe site-
urile lor, în mod voluntar, informații
privind activitățile economice durabile din 
punctul de vedere al mediului pe care le 
desfășoară. Aceste informații nu numai 
că vor ajuta actorii relevanți de pe piețele 
financiare să identifice cu ușurință 
întreprinderile care desfășoară activități 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului, ci vor și facilita obținerea de 
finanțare pentru activitățile verzi ale 
acestor întreprinderi.

(12) Informațiile privind impactul 
ecologic al activităților va ajuta actorii 
relevanți de pe piețele financiare să 
identifice cu ușurință gradul de 
durabilitate ecologică a activităților 
economice desfășurate de întreprinderi, 
însă totodată vor facilita obținerea de 
finanțare de către aceste întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) O clasificare la nivelul Uniunii a 
activităților economice durabile din 
punctul de vedere al mediului ar trebui să 
permită elaborarea unor viitoare politici ale 
Uniunii, inclusiv a unor standarde în 
întreaga Uniune, pentru produsele 
financiare durabile din punctul de vedere al 
mediului și, în cele din urmă, crearea unor 
etichete care să recunoască în mod oficial 
respectarea standardelor respective în 
ansamblul Uniunii. Existența unor cerințe 
juridice uniforme pentru calificarea 
investițiilor drept durabile din punctul de 
vedere al mediului, pe baza unor criterii 
uniforme pentru activitățile economice 
durabile din punctul de vedere al 
mediului, este necesară ca punct de 
referință pentru viitoare acte legislative ale 
Uniunii având drept scop să permită
investițiile respective.

(13) Indicatorii la nivelul Uniunii 
pentru determinarea impactului ecologic
al activităților economice ar trebui să 
permită elaborarea unor viitoare politici ale 
Uniunii, inclusiv a unor standarde în 
întreaga Uniune, pentru produsele 
financiare durabile din punctul de vedere al 
mediului și, în cele din urmă, crearea unor 
etichete care să recunoască în mod oficial 
respectarea standardelor respective în 
ansamblul Uniunii, și ar trebui să stea la 
baza altor măsuri economice, prudențiale 
și de reglementare. Existența unor cerințe 
juridice uniforme pentru calificarea 
gradului de durabilitate ecologică a 
investițiilor, pe baza unor criterii uniforme 
pentru gradul de durabilitate ecologică a 
activităților economice și a unor indicatori 
comuni pentru evaluarea impactului 
ecologic al investițiilor, este necesară ca 
punct de referință pentru viitoare acte 
legislative ale Uniunii având drept scop să 
faciliteze trecerea de la investițiile cu un 
impact ecologic negativ la investițiile cu 
un impact pozitiv.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În contextul realizării ODD în 
Uniune, opțiuni de politică precum crearea 
unui Fond european pentru investiții 
strategice și-au dovedit eficacitatea în 
contribuția la canalizarea investițiilor 
private, alături de cheltuielile publice, către 
investiții durabile. Regulamentul (UE) 
2015/1017 al Parlamentului European și al 
Consiliului27 precizează un obiectiv al 

(14) În contextul realizării ODD în 
Uniune, opțiuni de politică precum crearea 
unui Fond european pentru investiții 
strategice ar putea fi eficace pentru a 
contribui la canalizarea investițiilor 
private, alături de cheltuielile publice, către 
investiții durabile. Regulamentul (UE) 
2015/1017 al Parlamentului European și al 
Consiliului27 precizează un obiectiv al 
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investițiilor în materie de climă de 40 % 
pentru proiectele de infrastructură și de 
inovare în temeiul Fondului european 
pentru investiții strategice. Criterii comune 
pentru durabilitatea activităților economice 
ar putea sta la baza unor viitoare inițiative 
similare ale Uniunii, care să sprijine 
investițiile ce urmăresc obiective de mediu 
sau obiective legate de climă.

investițiilor în materie de climă de 40 % 
pentru proiectele de infrastructură și de 
inovare în temeiul Fondului european 
pentru investiții strategice. Criterii comune 
pentru durabilitatea activităților economice
și indicatori comuni pentru evaluarea 
impactului ecologic ar putea sta la baza 
unor viitoare inițiative similare ale Uniunii, 
care să sprijine investițiile ce urmăresc 
obiective de mediu sau obiective legate de 
climă.

__________________ __________________

27 Regulamentul (UE) 2017/2396 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 decembrie 2017 de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și 
(UE) 2015/1017 în ceea ce privește 
prelungirea duratei Fondului european 
pentru investiții strategice și introducerea 
unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și 
ale Platformei europene de consiliere în 
materie de investiții (JO L 345, 
27.12.2017, p. 34).

27 Regulamentul (UE) 2017/2396 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 decembrie 2017 de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și 
(UE) 2015/1017 în ceea ce privește 
prelungirea duratei Fondului european 
pentru investiții strategice și introducerea 
unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și 
ale Platformei europene de consiliere în 
materie de investiții (JO L 345, 
27.12.2017, p. 34).

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a evita fragmentarea pieței, 
precum și prejudicierea intereselor 
consumatorilor ca urmare a unor noțiuni 
divergente privind activitățile economice 
durabile din punctul de vedere al 
mediului, cerințele naționale pe care ar 
trebui să le respecte actorii de pe piață 
atunci când doresc să comercializeze 
produse financiare sau obligațiuni 
corporative ca fiind durabile din punctul de 
vedere al mediului ar trebui să se bazeze pe 
criterii uniforme pentru activitățile 
economice durabile din punctul de vedere 

(15) Pentru a evita fragmentarea pieței, 
precum și prejudicierea intereselor 
consumatorilor ca urmare a unor noțiuni 
divergente privind gradul de durabilitate 
ecologică a activităților economice, 
cerințele naționale pe care ar trebui să le 
respecte actorii de pe piață atunci când 
doresc să comercializeze produse 
financiare sau obligațiuni corporative, 
astfel cum sunt definite în prezentul 
regulament, ca fiind durabile din punctul 
de vedere al mediului ar trebui să se bazeze 
pe criterii uniforme pentru activitățile 
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al mediului. Printre actorii de pe piață 
respectivi se numără participanții la piețele 
financiare care oferă produse financiare 
„verzi” și întreprinderile nefinanciare care 
emit obligațiuni corporative „verzi”.

economice durabile din punctul de vedere 
al mediului. Printre actorii de pe piață 
respectivi se numără participanții la piețele 
financiare care oferă produse sau servicii 
financiare durabile și întreprinderile 
nefinanciare care emit obligațiuni 
corporative durabile.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a evita prejudicierea 
intereselor consumatorilor, administratorii 
de fonduri și investitorii instituționali care 
oferă produse financiare ca fiind durabile 
din punctul de vedere al mediului ar trebui 
să divulge cum și în ce măsură criteriile 
pentru activitățile economice durabile din 
punctul de vedere al mediului sunt 
utilizate pentru determinarea durabilității 
de mediu a investițiilor. Informațiile 
divulgate ar trebui să le permită 
investitorilor să înțeleagă cota de investiții
care finanțează activitățile economice
durabile din punctul de vedere al mediului 
ca procent din toate activitățile economice 
și, astfel, gradul durabilității de mediu a 
investițiilor. Comisia ar trebui să specifice 
informațiile care trebuie divulgate în acest 
scop. Aceste informații ar trebui să permită 
autorităților naționale competente să 
verifice cu ușurință conformitatea în raport 
cu obligația de divulgare și să asigure 
respectarea obligației respective în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă.

(16) Pentru a informa investitorii 
individuali și a asigura protecția
consumatorilor, administratorii de fonduri 
și investitorii instituționali care oferă 
produse financiare ca fiind durabile din 
punctul de vedere al mediului ar trebui să 
divulge gradul de durabilitate ecologică a 
investițiilor și impactul acestora asupra 
mediului. Informațiile divulgate ar trebui 
să le permită investitorilor să înțeleagă 
criteriile și indicatorii utilizați pentru 
identificarea impactului asupra mediului, 
gradul durabilității de mediu a investițiilor, 
precum și procentajul cifrei de afaceri a 
întreprinderilor în care se investește 
afectat pentru sprijinirea activităților care 
se califică drept durabile din punct de 
vedere ecologic sau care au un impact 
ecologic negativ. Comisia ar trebui să 
specifice informațiile care trebuie divulgate 
în acest scop. Aceste informații ar trebui să 
permită autorităților naționale competente 
și AES să verifice cu ușurință 
conformitatea în raport cu obligația de 
divulgare și să asigure respectarea 
obligației respective în conformitate cu 
legislația națională aplicabilă. Cerințele de 
divulgare ar trebui să se sprijine pe 
lucrările Inițiativei de Raportare Globală 
și pe principiile ONU pentru investiții 
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responsabile.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a se evita eludarea obligației 
de divulgare, această obligație ar trebui să 
se aplice și atunci când produsele 
financiare sunt oferite ca având 
caracteristici similare cu investițiile 
durabile din punctul de vedere al mediului, 
inclusiv cu cele care au ca obiectiv 
protecția mediului în sens larg. 
Participanții la piețele financiare nu ar 
trebui să fie obligați să investească numai 
în activitățile economice durabile din 
punctul de vedere al mediului stabilite în 
conformitate cu criteriile tehnice de 
examinare prevăzute în prezentul 
regulament. Aceștia ar trebui să fie 
încurajați să informeze Comisia în cazul în 
care consideră că o activitate economică 
care nu îndeplinește criteriile tehnice de 
examinare sau pentru care nu au fost încă 
stabilite astfel de criterii ar trebui să fie 
considerată durabilă din punctul de vedere 
al mediului, pentru a ajuta Comisia să 
evalueze dacă se impune completarea sau 
actualizarea criteriilor tehnice de 
examinare.

(17) Pentru a se evita eludarea obligației 
de divulgare, această obligație ar trebui să 
se aplice și atunci când produsele 
financiare sunt oferite ca având 
caracteristici similare cu investițiile 
durabile din punctul de vedere al mediului, 
inclusiv cu cele care au ca obiectiv 
protecția mediului în sens larg. 
Participanții la piețele financiare nu ar 
trebui să fie obligați să investească numai 
în activitățile economice durabile din 
punctul de vedere al mediului stabilite în 
conformitate cu criteriile tehnice de 
examinare prevăzute în prezentul 
regulament. Aceștia ar trebui să fie 
încurajați să informeze Comisia în cazul în 
care consideră că o activitate economică 
pentru care nu au fost încă stabilite astfel 
de criterii ar trebui să fie considerată 
durabilă din punctul de vedere al mediului, 
pentru a ajuta Comisia să evalueze dacă se 
impune completarea sau actualizarea 
criteriilor tehnice de examinare.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a stabili dacă o activitate 
economică este durabilă punctul de 
vedere al mediului, ar trebui elaborată o 
listă exhaustivă a obiectivelor de mediu.

(18) Pentru a stabili gradul de 
durabilitate ecologică a unei activități 
economice, ar trebui elaborată o listă 
exhaustivă a obiectivelor de mediu bazată 
pe indicatori care măsoară impactul 
asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru fiecare obiectiv de mediu, ar 
trebui stabilite criterii uniforme pe baza 
cărora să se considere că unele activități 
economice contribuie în mod substanțial la 
obiectivul respectiv. Un element al 
criteriilor uniforme ar trebui să fie evitarea 
unei daune semnificative la adresa 
oricăruia dintre obiectivele de mediu 
prevăzute în prezentul regulament. Acest 
lucru este necesar pentru a se evita ca unele 
investiții să fie considerate durabile din 
punctul de vedere al mediului deși 
activitățile economice care beneficiază de 
pe urma investițiilor respective sunt 
dăunătoare mediului într-o măsură care 
depășește contribuția acestora la un 
obiectiv de mediu. Condițiile referitoare la 
o contribuție substanțială și la a nu produce 
daune semnificative ar trebui să permită 
investițiilor în activități economice 
durabile din punctul de vedere al mediului 
să își aducă o contribuție reală la 
obiectivele de mediu.

(20) Pentru fiecare obiectiv de mediu, ar 
trebui stabilite criterii uniforme întemeiate 
pe informațiile furnizate prin intermediul 
unor indicatori armonizați pe baza cărora 
să se considere că unele activități 
economice contribuie în mod substanțial la 
obiectivul respectiv. Un element al 
criteriilor uniforme ar trebui să fie evitarea 
unei daune semnificative la adresa 
oricăruia dintre obiectivele de mediu 
prevăzute în prezentul regulament. Acest 
lucru este necesar pentru a se evita ca unele 
investiții să fie considerate durabile din 
punctul de vedere al mediului deși 
activitățile economice care beneficiază de 
pe urma investițiilor respective sunt 
dăunătoare mediului într-o măsură care 
depășește contribuția acestora la un 
obiectiv de mediu. Condițiile referitoare la 
o contribuție substanțială și la a nu produce 
daune semnificative ar trebui să permită 
investițiilor în activități economice 
durabile din punctul de vedere al mediului 
să își aducă o contribuție reală la 
obiectivele de mediu.

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Reamintind angajamentul comun al 
Parlamentului European, al Consiliului și 
al Comisiei de a urmări principiile 
consacrate în Pilonul european al 
drepturilor sociale în sprijinul creșterii 
durabile și favorabile incluziunii și 
recunoscând importanța unor drepturi și 
standarde internaționale minime ale omului 
și ale lucrătorilor, respectarea unor garanții 
minime ar trebui să fie o condiție pentru ca 
activitățile economice să se califice drept 
durabile din punctul de vedere al mediului. 
Din acest motiv, activitățile economice ar 
trebui să se califice drept durabile din 
punctul de vedere al mediului doar în cazul 
în care sunt efectuate prin respectarea 
Declarației cu privire la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă 
și a celor opt convenții de bază ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(„OIM”). Convențiile de bază ale OIM 
definesc drepturile omului și drepturile 
lucrătorilor pe care trebuie să le respecte 
întreprinderile. Mai multe dintre aceste 
standarde internaționale sunt consacrate și 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special interzicerea sclaviei și 
a muncii forțate, precum și principiul 
nediscriminării. Garanțiile minime 
respective nu aduc atingere aplicării unor 
cerințe mai stricte privind mediul, 
sănătatea, siguranța și durabilitatea socială, 
prevăzute în dreptul Uniunii, după caz.

(21) Reamintind angajamentul comun al 
Parlamentului European, al Consiliului și 
al Comisiei de a urmări principiile 
consacrate în Pilonul european al 
drepturilor sociale în sprijinul creșterii 
durabile și favorabile incluziunii și 
recunoscând importanța unor drepturi și 
standarde internaționale minime ale omului 
și ale lucrătorilor, respectarea unor garanții 
minime ar trebui să fie o condiție pentru ca 
activitățile economice să se califice drept 
durabile din punctul de vedere al mediului. 
Din acest motiv, activitățile economice ar 
trebui să se califice drept durabile din 
punctul de vedere al mediului doar în cazul 
în care sunt efectuate prin respectarea 
Declarației cu privire la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă 
și a celor opt convenții de bază ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(„OIM”), precum și respectând Carta 
Internațională a Drepturilor Omului, 
Carta drepturilor fundamentale a UE, 
Declarația Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile popoarelor indigene 
(UNDRIP), Convenția ONU privind 
protecția patrimoniului mondial cultural 
și natural, Principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului, 
precum și Liniile directoare ale OECD 
privind societățile multinaționale și 
Principiile ONU pentru investiții 
responsabile. Convențiile de bază ale OIM 
definesc drepturile omului și drepturile 
lucrătorilor pe care trebuie să le respecte 
întreprinderile. Mai multe dintre aceste 
standarde internaționale sunt consacrate și 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special interzicerea sclaviei și 
a muncii forțate, precum și principiul 
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nediscriminării. Garanțiile minime 
respective nu aduc atingere aplicării unor 
cerințe mai stricte privind mediul, 
sănătatea, siguranța și durabilitatea socială, 
prevăzute în dreptul Uniunii, după caz.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere detaliile tehnice 
specifice necesare pentru a evalua impactul 
asupra mediului al unei activități 
economice, precum și natura în rapidă 
schimbare a științei și tehnologiei, criteriile 
pentru activitățile economice durabile din 
punctul de vedere al mediului ar trebui să 
fie adaptate în mod periodic la schimbările 
respective. În vederea menținerii la zi a 
criteriilor, în temeiul dovezilor științifice și 
al contribuțiilor din partea experților, 
precum și a părților interesate relevante, 
condițiile referitoare la o contribuție 
substanțială și la lipsa unor daune 
semnificative ar trebui specificate mai 
detaliat pentru diferitele activități 
economice și ar trebui să fie actualizate în 
mod regulat. În acest scop, Comisia ar 
trebui să stabilească criterii tehnice de 
examinare detaliate și calibrate pentru 
diferitele activități economice, pe baza 
contribuției tehnice a unei platforme 
multipartite privind finanțarea durabilă.

(22) Având în vedere detaliile tehnice 
specifice necesare pentru a evalua impactul 
asupra mediului al unei activități 
economice, precum și natura în rapidă 
schimbare a științei și tehnologiei, criteriile 
relevante pentru determinarea gradului de 
durabilitate ecologică a activităților 
economice ar trebui să fie adaptate în mod 
periodic la schimbările respective. În 
vederea menținerii la zi a criteriilor și 
indicatorilor, în temeiul dovezilor 
științifice și al contribuțiilor din partea 
experților, precum și a părților interesate 
relevante, condițiile referitoare la o 
contribuție substanțială și la lipsa unor 
daune semnificative ar trebui specificate 
mai detaliat pentru diferitele activități 
economice și ar trebui să fie actualizate în 
mod regulat. În acest scop, Comisia ar 
trebui să stabilească criterii tehnice de 
examinare detaliate și calibrate și un set de 
indicatori armonizați pentru diferitele 
activități economice, pe baza contribuției 
tehnice a unei platforme multipartite 
privind finanțarea durabilă.

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) O activitate economică nu ar trebui 
considerată durabilă din punctul de vedere 
al mediului dacă daunele pe care le aduce 
mediului depășesc beneficiile pe care le 
generează. Criteriile tehnice de examinare 
ar trebui să identifice cerințele minime 
necesare pentru a se evita producerea unui 
prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 
alte obiective. Atunci când stabilește și 
actualizează criteriile tehnice de 
examinare, Comisia ar trebui să garanteze 
că respectivele criterii sunt întemeiate pe 
dovezi științifice disponibile și sunt 
actualizate periodic. În cazul în care 
evaluarea științifică nu permite 
determinarea riscului cu suficientă 
certitudine, ar trebui să se aplice principiul 
precauției, în conformitate cu articolul 191 
din TFUE.

(24) O activitate economică nu ar trebui 
considerată durabilă din punctul de vedere 
al mediului dacă daunele pe care le aduce 
mediului depășesc beneficiile pe care le 
generează și, de asemenea, nu ar trebui să 
prejudicieze semnificativ orice alt obiectiv 
de mediu. Criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori armonizați ar trebui să 
identifice cerințele minime necesare pentru 
a se evita producerea unui prejudiciu 
semnificativ în ceea ce privește alte 
obiective și evaluarea impactului negativ. 
Atunci când stabilesc și actualizează 
criteriile tehnice de examinare și 
indicatorii armonizați, Comisia ar trebui 
să garanteze că respectivele criterii și 
indicatorii se întemeiază pe dovezi 
științifice disponibile și sunt actualizați
periodic. În cazul în care evaluarea 
științifică nu permite determinarea riscului 
cu suficientă certitudine, ar trebui să se 
aplice principiul precauției, în conformitate 
cu articolul 191 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Atunci când stabilește și 
actualizează criteriile tehnice de 
examinare, Comisia ar trebui să țină seama 
de legislația relevantă a Uniunii, precum și 
de instrumentele fără caracter legislativ ale 
Uniunii aflate deja în vigoare, inclusiv de 
Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului37, 

(25) Atunci când stabilește și 
actualizează criteriile tehnice de examinare
și un set de indicatori armonizați, Comisia 
ar trebui să țină seama de legislația 
relevantă a Uniunii, precum și de 
instrumentele fără caracter legislativ ale 
Uniunii aflate deja în vigoare, inclusiv de 
Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al 
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de sistemul UE de management de mediu 
și audit,38 de criteriile UE privind 
achizițiile publice verzi39 și de lucrările în 
desfășurare cu privire la normele 
referitoare la amprenta de mediu a 
produselor și a organizațiilor.40 Pentru a 
evita neconcordanțe inutile cu clasificările 
activităților economice care există deja în 
alte scopuri, Comisia ar trebui să ia în 
considerare, de asemenea, clasificările 
statistice referitoare la sectorul bunurilor și 
serviciilor de mediu, și anume clasificarea 
activităților și a cheltuielilor de protecție a 
mediului (CEPA) și clasificarea 
activităților de gestionare a resurselor 
(CReMA)41.

Parlamentului European și al Consiliului37, 
de sistemul UE de management de mediu 
și audit,38 de criteriile UE privind 
achizițiile publice verzi39, de platforma 
privind economia circulară a Comisiei, de 
Platforma europeană privind evaluarea 
ciclului de viață și de lucrările în 
desfășurare cu privire la normele 
referitoare la amprenta de mediu a 
produselor și a organizațiilor.40 Pentru a 
evita neconcordanțe inutile cu clasificările 
activităților economice care există deja în 
alte scopuri, Comisia ar trebui să ia în 
considerare, de asemenea, clasificările 
statistice referitoare la sectorul bunurilor și 
serviciilor de mediu, și anume clasificarea 
activităților și a cheltuielilor de protecție a 
mediului (CEPA) și clasificarea 
activităților de gestionare a resurselor 
(CReMA)41.

__________________ __________________

37 Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE 
ecologică (JO L 27, 30.1.2010, p. 1).

37 Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE 
ecologică (JO L 27, 30.1.2010, p. 1).

38 Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind participarea 
voluntară a organizațiilor la un sistem 
comunitar de management de mediu și 
audit (EMAS) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a 
Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE 
ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1–
45).

38 Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind participarea 
voluntară a organizațiilor la un sistem 
comunitar de management de mediu și 
audit (EMAS) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a 
Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE 
ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1–
45).

39 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor 
– Achiziții publice pentru îmbunătățirea 
condițiilor de mediu SEC(2008) 2124 
SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 
COM/2008/0400 final.

39 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor 
– Achiziții publice pentru îmbunătățirea 
condițiilor de mediu SEC(2008) 2124 
SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 
COM/2008/0400 final.

40 2013/179/UE: Recomandarea Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 

40 2013/179/UE: Recomandarea Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
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organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1-
210).

organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1-
210).

41 Anexele 4 și 5 la Regulamentul (UE) nr. 
538/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 aprilie 2014 de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 
691/2011 privind conturile economice de 
mediu europene (JO L 158, 27.5.2014).

41 Anexele 4 și 5 la Regulamentul (UE) nr. 
538/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 aprilie 2014 de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 
691/2011 privind conturile economice de 
mediu europene (JO L 158, 27.5.2014).

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Atunci când stabilește și 
actualizează criteriile tehnice de 
examinare, Comisia ar trebui să ia de 
asemenea în considerare particularitățile 
din sectorul infrastructurilor și 
externalitățile sociale, economice și de 
mediu în cadrul unei analize cost-
beneficiu. În această privință, Comisia ar 
trebui să țină seama de activitatea 
organizațiilor internaționale, cum ar fi 
OCDE, de legislația și de standardele 
relevante ale Uniunii, inclusiv de Directiva 
2001/42/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului42, Directiva 2011/92/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului43, 
Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului44, 
Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului45 și 
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului46, precum și de 
metodologia actuală. În acest context, 
criteriile tehnice de examinare ar trebui să 
promoveze cadre de guvernanță 
corespunzătoare, care să integreze factori 
de mediu, sociali și de guvernanță, astfel 
cum se menționează în principiile pentru 
investiții responsabile susținute de 
Organizației Națiunilor Unite47, în toate 

(26) Atunci când stabilește și 
actualizează criteriile tehnice de examinare
și indicatorii armonizați, Comisia ar trebui 
să ia de asemenea în considerare 
particularitățile din diferite sectoare și 
externalitățile sociale, economice și de 
mediu în cadrul unei analize cost-
beneficiu. În această privință, Comisia ar 
trebui să țină seama de activitatea 
organizațiilor internaționale, cum ar fi 
OCDE, de legislația și de standardele 
relevante ale Uniunii, inclusiv de Directiva 
2001/42/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului42, Directiva 2011/92/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului43, 
Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului44, 
Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului45 și 
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului46, precum și de 
metodologia actuală. În acest context, 
criteriile tehnice de examinare și 
indicatorii ar trebui să promoveze cadre de 
guvernanță corespunzătoare, care să 
integreze factori de mediu, sociali și de 
guvernanță, astfel cum se menționează în 
principiile pentru investiții responsabile 
susținute de Organizației Națiunilor 
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etapele ciclului de viață al unui proiect. Unite47, în toate etapele ciclului de viață al 
unui proiect.

__________________ __________________

42 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 iunie 2001 
privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului (JO L 
197, 21.7.2001, p. 30).

42 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 iunie 2001 
privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului (JO L 
197, 21.7.2001, p. 30).

43 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (JO L 26, 
28.1.2012, p. 1).

43 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (JO L 26, 
28.1.2012, p. 1).

44 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

44 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

45 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice și de 
abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 
94, 28.3.2014, p. 65).

45 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice și de 
abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 
94, 28.3.2014, p. 65).

46 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile efectuate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și de abrogare a 
Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 
28.3.2014, p. 243).

46 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile efectuate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și de abrogare a 
Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 
28.3.2014, p. 243).

47

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

47

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

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se evita denaturarea (27) Pentru a încuraja inovația 
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concurenței odată cu creșterea finanțării 
pentru activitățile economice durabile din 
punctul de vedere al mediului, criteriile 
tehnice de examinare ar trebui să garanteze 
că toate activitățile economice relevante 
din cadrul unui anumit sector pot să se 
califice drept durabile din punctul de 
vedere al mediului și sunt tratate în mod 
egal în cazul în care contribuie în mod egal 
la unul sau mai multe dintre obiectivele de 
mediu prevăzute în prezentul regulament.
Totuși, capacitatea potențială de a contribui 
la obiectivele de mediu respective poate 
varia de la un sector la altul, ceea ce ar 
trebui să se reflecte în criterii. Cu toate 
acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile 
respective nu ar trebui să fie 
dezavantajoase, în mod injust, pentru 
anumite activități economice în raport cu 
altele în cazul în care cele două tipuri de 
activități contribuie în aceeași măsură la 
obiectivele de mediu.

durabilă din punctul de vedere al 
mediului și pentru a se evita denaturarea 
concurenței odată cu creșterea finanțării 
pentru activitățile economice durabile din 
punctul de vedere al mediului, criteriile 
tehnice de examinare ar trebui să garanteze 
că activitățile economice relevante din 
cadrul principalelor sectoare economice, 
inclusiv, printre altele, al agriculturii, 
construcției, energiei, transportului și 
producției, pot să se califice drept durabile 
din punctul de vedere al mediului și sunt 
tratate în mod egal în cazul în care 
contribuie în mod egal la unul sau mai 
multe dintre obiectivele de mediu 
prevăzute în prezentul regulament. Totuși, 
capacitatea potențială de a contribui la 
obiectivele de mediu respective poate varia 
de la un sector la altul, ceea ce ar trebui să 
se reflecte în criterii. Cu toate acestea, în 
cadrul fiecărui sector, criteriile respective 
nu ar trebui să fie dezavantajoase, în mod 
injust, pentru anumite activități economice 
în raport cu altele în cazul în care cele două 
tipuri de activități contribuie în aceeași 
măsură la obiectivele de mediu.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Este deosebit de important ca, în 
procesul de pregătire a elaborării criteriilor 
tehnice de examinare, Comisia să realizeze 
consultări adecvate în conformitate cu 
cerințele privind o mai bună legiferare. 
Procesul de stabilire și actualizare a 
criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 
implice, de asemenea, părțile interesate 
relevante și să se bazeze pe consilierea 
oferită de experți cu cunoștințe și 
experiență dovedite în domenii relevante. 

(32) Este deosebit de important ca, în 
procesul de pregătire a elaborării criteriilor 
tehnice de examinare, Comisia să realizeze 
consultări adecvate în conformitate cu 
cerințele privind o mai bună legiferare. 
Procesul de stabilire și actualizare a 
criteriilor tehnice de examinare și a 
indicatorilor armonizați ar trebui să 
implice, de asemenea, părțile interesate 
relevante și să se bazeze pe dovezi 
științifice, cele mai bune practici și
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În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 
platformă privind finanțarea durabilă. 
Această platformă ar trebui să fie alcătuită 
din experți reprezentând atât sectorul 
public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 
sectorului public ar trebui să includă 
experți din partea Agenției Europene de 
Mediu, a autoritățile europene de 
supraveghere și a Băncii Europene de 
Investiții. Printre experții din sectorul 
privat ar trebui să se numere reprezentanți 
ai părților interesate relevante, inclusiv 
actori de pe piața financiară, universități, 
institute de cercetare, asociații și 
organizații. Platforma ar trebui să ofere 
consultanță Comisiei cu privire la 
dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 
tehnice de examinare, inclusiv cu privire la 
impactul potențial al acestora asupra 
evaluării activelor care, până la adoptarea 
criteriilor tehnice de examinare, erau 
considerate ca fiind active verzi în temeiul 
practicilor existente pe piață. De asemenea, 
platforma ar trebui să ofere consultanță 
Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 
criteriilor tehnice de examinare pentru alte 
utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 
politice la nivelul Uniunii menite să 
faciliteze investițiile durabile.

consilierea oferită de experți cu cunoștințe 
și experiență dovedite în domenii 
relevante. În acest scop, Comisia ar trebui 
să creeze o platformă privind finanțarea 
durabilă. Această platformă ar trebui să fie 
alcătuită din experți reprezentând atât 
sectorul public, cât și sectorul privat. 
Reprezentanții sectorului public ar trebui să 
includă experți din partea Agenției 
Europene de Mediu, a autoritățile europene 
de supraveghere și a Băncii Europene de 
Investiții. Printre experții din sectorul 
privat ar trebui să se numere reprezentanți 
ai părților interesate relevante, inclusiv 
actori de pe piața financiară, universități, 
institute de cercetare, asociații și 
organizații. Platforma ar trebui să ofere 
consultanță Comisiei cu privire la 
dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 
tehnice de examinare și a indicatorilor 
armonizați, inclusiv cu privire la impactul 
potențial al acestora asupra evaluării 
activelor care, până la adoptarea criteriilor 
tehnice de examinare pe baza indicatorilor 
armonizați, erau considerate ca fiind active 
durabile sau active care au un impact 
negativ asupra mediului în temeiul 
practicilor existente pe piață. De asemenea, 
platforma ar trebui să ofere consultanță 
Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 
criteriilor tehnice de examinare și a 
indicatorilor pentru alte utilizări în cadrul 
viitoarelor inițiative politice la nivelul 
Uniunii menite să faciliteze investițiile 
durabile.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În vederea specificării cerințelor 
stabilite în prezentul regulament și, în 

(33) În vederea specificării cerințelor 
stabilite în prezentul regulament și, în 
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special, a stabilirii și a actualizării unor 
criterii tehnice de examinare detaliate și 
calibrate pentru diferite activități 
economice cu privire la ce constituie o 
contribuție substanțială și ce constituie 
prejudicii semnificative la adresa 
obiectivelor de mediu, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește informațiile 
necesare pentru a respecta obligația de 
divulgare prevăzută la articolul 4 
alineatul (3) și criteriile tehnice de 
examinare menționate la articolul 6 
alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la 
articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 
alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2) și
la articolul 11 alineatul (2). Este deosebit 
de important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 
2016. Mai precis, pentru a asigura o 
participare egală la elaborarea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul ar trebui să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții Parlamentului 
European și ai Consiliului ar trebui să aibă 
în mod sistematic acces la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

special, a stabilirii și a actualizării unor 
criterii tehnice de examinare detaliate și 
calibrate și a unor indicatori pentru 
diferite activități economice cu privire la ce 
constituie o contribuție substanțială și ce 
constituie prejudicii semnificative la adresa 
obiectivelor de mediu, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește informațiile 
necesare pentru a respecta obligația de 
divulgare prevăzută la articolul 4 
alineatul (3) și criteriile tehnice de 
examinare menționate la articolul 6 
alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la 
articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 
alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2), la 
articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 
alineatul (2), precum și în specificațiile 
privind garanțiile minime prevăzute la 
articolul 13 alineatul (3). Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 
2016. Mai precis, pentru a asigura o 
participare egală la elaborarea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul ar trebui să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții Parlamentului 
European și ai Consiliului ar trebui să aibă 
în mod sistematic acces la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 35
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 
trebui să fie revizuită periodic pentru a se 
evalua progresele înregistrate cu privire la 
elaborarea criteriilor tehnice de examinare 
pentru activitățile durabile din punctul de 
vedere al mediului și utilizarea definiției 
pentru investițiile durabile din punctul de 
vedere al mediului, precum și se evalua 
dacă respectarea obligațiilor impune 
stabilirea unui mecanism de verificare. 
Revizuirea ar trebui să includă de 
asemenea o evaluare a necesității de a 
extinde domeniul de aplicare al prezentului 
regulament pentru a include obiectivele de 
durabilitate socială.

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 
trebui să fie revizuită periodic și cel puțin 
după trei ani pentru a se evalua progresele 
înregistrate cu privire la elaborarea 
criteriilor tehnice de examinare și a 
indicatorilor armonizați pentru activitățile 
durabile din punctul de vedere al mediului 
și utilizarea definiției pentru investițiile 
durabile din punctul de vedere al mediului
sau pentru investițiile care au un impact 
negativ asupra mediului, precum și se 
evalua dacă respectarea obligațiilor impune 
stabilirea unui mecanism de verificare. 
Revizuirea ar trebui să includă de 
asemenea o evaluare a dispozițiilor 
necesare pentru a extinde domeniul de 
aplicare al prezentului regulament pentru a 
include obiectivele de durabilitate socială.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Întrucât obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate în mod 
suficient de către statele membre, ci, având 
în vederea necesitatea de a introduce la 
nivelul Uniunii criterii uniforme pentru 
activitățile economice durabile din punctul 
de vedere al mediului, pot fi realizate mai 
bine la nivelul Uniunii, aceasta din urmă 
poate adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
enunțat la articolul respectiv, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestor obiective.

(36) Întrucât obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate în mod 
suficient de către statele membre, ci, având 
în vederea necesitatea de a introduce la 
nivelul Uniunii criterii și indicatori 
uniformi pentru activitățile economice 
durabile din punctul de vedere al mediului, 
pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta din urmă poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
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atingerea acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
criterii pentru a determina dacă o activitate 
economică este durabilă din punctul de 
vedere al mediului în scopul stabilirii 
gradului durabilității de mediu a unei 
investiții.

1. Prezentul regulament instituie 
criterii pentru a determina gradul 
impactului asupra mediului și al 
durabilității unei activități economice din 
punct de vedere ecologic și, astfel, dacă o 
activitate economică este durabilă din 
punctul de vedere al mediului în scopul 
stabilirii gradului durabilității de mediu a 
unei investiții făcute în interiorul sau în 
exteriorul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurilor adoptate de statele 
membre sau de Uniune care stabilesc orice 
cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 
ceea ce privește produsele financiare sau 
obligațiunile corporative care sunt 
comercializate ca fiind durabile din 
punctul de vedere al mediului.

(a) măsurilor adoptate de statele 
membre sau de Uniune care stabilesc orice 
cerință legată de durabilitate aplicabilă 
actorilor de pe piață în ceea ce privește 
produsele financiare sau obligațiunile 
corporative.

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participanților la piața financiară 
care oferă produse financiare drept 
investiții durabile din punctul de vedere al 
mediului sau drept investiții având 
caracteristici similare.

(b) participanților la piața financiară 
care oferă produse financiare.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) instituțiile de credit

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) entități în care se investește

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „investiție care are un impact 
negativ asupra mediului” înseamnă o 
investiție care finanțează una sau mai 
multe activități economice care provoacă 
mediului daune semnificative, în 
conformitate cu articolul 12;

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „instituție de credit” înseamnă 
instituție de credit, astfel cum este definită 
la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) „entitate în care se investește” 
înseamnă oricare dintre întreprinderile 
cotate și necotate menționate la articolul 1 
din Directiva 2013/34/UE care primește 
un împrumut corporativ sau emite titluri 
de valoare tranzacționabile;

Or. en
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) „indicatori de mediu” înseamnă 
cel puțin măsurarea consumului de 
resurse, cum ar fi materiile prime, 
energia, energia din surse regenerabile, 
apa, impactul asupra serviciilor 
ecosistemice, emisiile, inclusiv emisiile de 
CO2, impactul asupra biodiversității și 
utilizarea directă și indirectă a terenurilor 
și producția de deșeuri, pe baza dovezilor 
științifice și folosind metodologia de 
evaluare a ciclului de viață a Comisiei și 
astfel cum se prevede în cadrul de 
monitorizare al Comisiei privind 
economia circulară;

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) „autoritate națională competentă 
relevantă” înseamnă autoritățile 
competente sau de supraveghere din 
statele membre, astfel cum sunt 
specificate în actele Uniunii menționate la 
articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1095/2010, din Regulamentul 
(UE) No1093/2010 și din Regulamentul 
(UE) nr. 1094/2010, care sunt competente 
pentru categoria de participanți la piețele 
financiare cărora li se aplică cerința de 
divulgare menționată la articolul 4 din 
prezentul regulament;

Or. en
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) „AES relevantă” înseamnă 
autoritatea europeană de supraveghere 
specificată în actele Uniunii menționată 
la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 de 
instituire a Autorității europene de 
supraveghere (Autoritatea bancară 
europeană), Regulamentul (UE) nr. 
1094/2010 de instituire a Autorității 
europene de supraveghere (Autoritatea 
europeană de asigurări și pensii 
ocupaționale), Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010 de instituire a Autorității 
europene de supraveghere (Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și 
piețe), care includ în domeniul lor de 
aplicare categoria de participanți la 
piețele financiare care face obiectul 
cerinței de divulgare menționate la 
articolul 4 din prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „atenuare a schimbărilor climatice” 
înseamnă procesul de a menține creșterea 
temperaturii medii globale cu mult sub 2 
°C peste nivelurile preindustriale și 
limitarea creșterii temperaturii la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale;

(d) „atenuare a schimbărilor climatice” 
înseamnă procesul de a menține creșterea 
temperaturii medii globale cu mult sub 2 
°C peste nivelurile preindustriale și 
limitarea creșterii temperaturii la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale, fără a 
afecta negativ în mod semnificativ 
niciunul din celelalte obiective de mediu;
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Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „adaptare la schimbările climatice” 
înseamnă procesul de ajustare la 
schimbările climatice reale și preconizate, 
precum și la efectele acestora;

(e) „adaptare la schimbările climatice” 
înseamnă procesul de ajustare la 
schimbările climatice reale și preconizate, 
precum și la efectele acestora;

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „economie circulară” înseamnă 
menținerea valorii produselor, a 
materialelor și a resurselor în economie cât 
mai mult timp posibil și reducerea la 
minimum a deșeurilor, inclusiv prin 
aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum 
este prevăzută la articolul 4 din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului50;

(g) „economie circulară” înseamnă 
menținerea valorii produselor, a 
materialelor și a resurselor în economie la 
cel mai înalt nivel și cât mai mult timp 
posibil și reducerea la minimum a 
deșeurilor, inclusiv prin aplicarea ierarhiei 
deșeurilor, astfel cum este prevăzută la 
articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului50; 
și reducerea la minimum a utilizării 
resurselor pe baza indicatorilor-cheie ai 
economiei circulare, astfel cum se prevede 
în cadrul de monitorizare a progresului 
către o economie circulară, care acoperă 
diferite etape ale producției, consumului, 
gestionării deșeurilor și materiilor prime 
secundare.

__________________ __________________

50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive (JO L 312, 

50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive (JO L 312, 
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22.11.2008, p. 3). 22.11.2008, p. 3).

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „ecosistem sănătos” înseamnă un 
ecosistem care se află într-o stare fizică, 
chimică și biologică bună sau de bună 
calitate fizică, chimică și biologică;

(i) „ecosistem sănătos” înseamnă un 
ecosistem care se află într-o stare fizică, 
chimică și biologică bună sau de bună 
calitate fizică, chimică și biologică și care 
este capabil să se reproducă și să se 
refacă singur până la atingerea unui 
echilibru și care conservă biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 
înseamnă folosirea pădurilor și a 
terenurilor forestiere într-un mod și într-un 
ritm care să le mențină biodiversitatea, 
productivitatea, capacitatea de regenerare, 
vitalitatea și potențialul de a îndeplini, 
acum și în viitor, funcții ecologice, 
economice și sociale relevante la nivel 
local, național și global și care să nu 
producă daune altor ecosisteme.

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 
înseamnă folosirea pădurilor și a 
terenurilor forestiere într-un mod care 
reface biodiversitatea, productivitatea, 
capacitatea de regenerare, vitalitatea și 
potențialul de a îndeplini și de a asigura 
cel puțin în aceeași măsură, acum și în 
viitor, funcții ecologice, economice și 
sociale relevante la nivel local, național și 
global și care să nu producă daune altor 
ecosisteme.

Or. en
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitatea economică nu 
prejudiciază semnificativ niciunul dintre 
obiectivele de mediu prevăzute la 
articolul 5, în conformitate cu articolul 12;

(b) activitatea economică nu 
prejudiciază obiectivele de mediu 
prevăzute la articolul 5 punctul 6 sau nu 
afectează negativ în mod semnificativ 
niciunul dintre celelalte obiective de mediu 
prevăzute la articolul 5, în conformitate cu 
articolul 12;

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) activitatea economică este 
conformă cu criteriile tehnice de examinare 
în cazul în care Comisia a specificat aceste 
criterii în conformitate cu articolul 6 
alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), 
articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul 
(2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 
alineatul (2).

(d) activitatea economică este 
conformă cu criteriile tehnice de examinare
în cazul în care Comisia a specificat aceste 
criterii bazate pe indicatori armonizați și 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), 
articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul 
(2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 
alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a

Criterii pentru activitățile economice care 
au un impact negativ asupra mediului
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Pentru a stabili gradul de durabilitate din 
punctul de vedere al mediului al unei 
investiții, o activitate economică este 
considerată a fi o activitate economică cu 
un impact negativ asupra mediului dacă 
afectează negativ în mod semnificativ 
oricare dintre obiectivele de mediu 
stabilite la articolul 5, în conformitate cu 
articolul 12.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea criteriilor pentru activitățile 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului

Aplicarea și respectarea criteriilor de 
stabilire a gradului de durabilitate din 
punctul de vedere al mediului

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre aplică criteriile de 
determinare a activităților economice 
durabile din punctul de vedere al mediului 
prevăzute la articolul 3 în scopul oricăror 
măsuri care stabilesc cerințe pentru actorii 
de pe piață în ceea ce privește produsele 
financiare sau obligațiunile corporative
care sunt comercializate ca fiind 
„durabile din punctul de vedere al 
mediului”.

1. Statele membre și Uniunea aplică 
criteriile de determinare a gradului de 
durabilitate din punctul de vedere al 
mediului al activităților prevăzute la 
articolul 3 și la articolul 3a în scopul 
oricăror măsuri care stabilesc cerințe 
privind durabilitatea pentru actorii de pe 
piață în ceea ce privește produsele 
financiare sau obligațiunile corporative.

Or. en
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Participanții la piețele financiare 
care oferă produse financiare drept 
investiții durabile din punctul de vedere al 
mediului sau drept investiții având 
caracteristici similare divulgă informații 
cu privire la modul și măsura în care sunt 
utilizate criteriile pentru activitățile 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului prevăzute la articolul 3 pentru 
a determina durabilitatea de mediu a 
investițiilor. În cazul în care participanții la 
piețele financiare consideră că o activitate 
economică ce nu respectă criteriile tehnice 
de examinare stabilite în conformitate cu 
prezentul regulament sau pentru care 
criteriile tehnice de examinare respective 
nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 
considerată durabilă din punctul de vedere 
al mediului, aceștia pot informa Comisia.

2. Participanții la piețele financiare 
care oferă produse financiare declară 
informațiile din care reiese dacă 
produsele pe care le oferă pot fi 
considerate drept investiții durabile din 
punctul de vedere al mediului în 
conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 3 sau drept investiții având un 
impact negativ asupra mediului în 
conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 3a. În cazul în care participanții la 
piețele financiare consideră că o activitate 
economică pentru care criteriile tehnice de 
examinare nu au fost încă stabilite ar trebui 
să fie considerată durabilă din punctul de 
vedere al mediului, aceștia informează 
Comisia. Participanții la piața financiară 
nu propun produse financiare drept 
investiții durabile din punctul de vedere al 
mediului sau drept investiții având 
caracteristici similare dacă aceste produse 
nu se califică drept durabile din punctul 
de vedere al mediului.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Instituțiile de credit trebuie să 
declare partea din împrumuturile 
acordate întreprinderilor care finanțează 
activități economice durabile din punctul 
de vedere al mediului, precum și partea 
din împrumuturile acordate 
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întreprinderilor care finanțează activități 
economice cu un impact negativ asupra 
mediului.

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. statele membre, în strânsă 
cooperare cu AES competentă, 
monitorizează informațiile menționate la 
alineatele (2) și (2a). Înainte de a divulga 
aceste informații, participanții la piețele 
financiare le transmit autorităților 
naționale competente relevante, care le 
comunică fără întârziere AES relevante. 
Atunci când autoritatea națională 
competentă relevantă sau AES relevantă 
nu este de acord cu informațiile raportate 
în conformitate cu alineatele (2) și (2a), 
participanții la piețele financiare 
revizuiesc și corectează informațiile 
comunicate.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. entitățile în care se investește 
trebuie să specifice anual proporția din 
cifra lor de afaceri care sprijină 
activitățile ce pot fi considerate durabile 
din punctul de vedere al mediului, precum 
și proporția din cifra lor de afaceri care 
sprijină activitățile cu un impact negativ 
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asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procentul de holdinguri legate de
societăți care desfășoară activități 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului;

(a) procentul de participații deținute la 
diferite societăți care desfășoară activități 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului sau activități care au un 
impact negativ asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proporția investițiilor care 
finanțează activități economice durabile 
din punctul de vedere al mediului ca 
procent din toate activitățile economice.

(b) proporția investițiilor care 
finanțează activități economice durabile 
din punctul de vedere al mediului sau 
activitățile economice care au un impact 
negativ asupra mediului ca procent din 
toate activitățile economice.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. participanții la piața financiară 
publică informațiile menționate la 
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alineatul (3) literele (a) și (b).

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, 
elementele enumerate mai jos reprezintă
obiective de mediu:

1. În sensul prezentului regulament, 
elementele enumerate mai jos sunt 
considerate a fi obiective de mediu:

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) tranziția către o economie circulară, 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea
acestora;

(4) tranziția către o economie circulară, 
prevenirea generării de deșeuri și 
reciclarea, acoperind diferitele etape ale 
ciclului de viață al unui produs sau al 
unui activ economic, inclusiv producția, 
consumul de energie, de apă și de sol, 
gestionarea deșeurilor și materiile prime 
secundare;

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) protecția ecosistemelor sănătoase. (6) protecția biodiversității și a 
ecosistemelor sănătoase și refacerea 
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ecosistemelor degradate.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. obiectivele stabilite la primul 
paragraf se măsoară pe baza indicatorilor 
și a criteriilor științifice armonizate și 
sunt îndeplinite asigurându-se în același 
timp că sunt la înălțimea viitoarelor 
provocări legate de mediu.

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 
energiei din surse regenerabile sau a 
energiei neutre din punctul de vedere al 
climei (inclusiv a energiei neutre din 
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon), inclusiv prin utilizarea de 
tehnologii inovatoare cu un potențial de 
economii viitoare semnificative sau prin 
consolidarea necesară a rețelei;

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 
energiei din surse regenerabile, inclusiv 
prin utilizarea de tehnologii inovatoare cu 
un potențial de economii viitoare 
semnificative sau prin consolidarea 
necesară a rețelei;

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) trecerea la utilizarea de materiale 
regenerabile;

(d) trecerea la utilizarea de materiale 
regenerabile durabile din punctul de 
vedere al mediului pe baza unei evaluări 
complete a ciclului de viață, care permite 
obținerea unor reduceri pe termen scurt 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creșterea utilizării captării și 
stocării dioxidului de carbon;

(e) creșterea captării dioxidului de 
carbon și a utilizării sau a stocării 
emisiilor rezultate din procesele 
industriale;

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) creșterea gradului de eliminare a 
CO2 din atmosferă și a stocării acestuia 
în ecosistemele naturale, de exemplu prin 
împădurire, prin regenerarea pădurilor și 
prin agricultură regenerativă;

Or. en
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) producerea de combustibili 
nepoluanți și eficienți din surse 
regenerabile sau neutre din punctul de 
vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

(h) producerea de combustibili cu 
emisii zero din surse de energie 
regenerabilă.

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare cu 
scopul de a determina în ce condiții se 
consideră că, în sensul prezentului 
regulament, o anumită activitate economică 
contribuie în mod substanțial la atenuarea 
schimbărilor climatice;

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori cu scopul de a 
determina în ce condiții se consideră că, în 
sensul prezentului regulament, o anumită 
activitate economică contribuie în mod 
substanțial la atenuarea schimbărilor 
climatice; Aceste criterii tehnice de 
examinare trebuie să includă praguri 
pentru activitățile de atenuare care 
promovează forme de decarbonizare în 
vederea îndeplinirii unor obiective mai 
ambițioase decât cele ale Acordului de la 
Paris;

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) completării articolului 12 pentru a (b) completării articolului 12 pentru a 
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se stabili criteriile tehnice de examinare 
pentru fiecare obiectiv de mediu relevant 
cu scopul de a determina dacă se consideră 
că, în sensul prezentului regulament, o 
activitate economică în privința căreia 
criteriile de examinare sunt stabilite în 
temeiul literei (a) din prezentul alineat, 
aduce daune semnificativ unuia sau mai 
multora dintre aceste obiective.

se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori, pentru fiecare 
obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a 
determina dacă se consideră că, în sensul 
prezentului regulament, o activitate 
economică în privința căreia criteriile de 
examinare bazate pe indicatori sunt 
stabilite în temeiul literei (a) din prezentul 
alineat, aduce daune semnificative unuia 
sau mai multora dintre aceste obiective.

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia stabilește criteriile tehnice 
de examinare menționate la alineatul (2) 
într-un act delegat, luând în considerare 
cerințele prevăzute la articolul 14.

3. Comisia stabilește criteriile tehnice 
de examinare bazate pe indicatori 
menționate la alineatul (2) într-un act 
delegat, luând în considerare cerințele 
prevăzute la articolul 14.

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare cu 
scopul de a determina în ce condiții se 
consideră că, în sensul prezentului 
regulament, o anumită activitate economică 
contribuie în mod substanțial la adaptarea 
la schimbările climatice;

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori cu scopul de a 
determina în ce condiții se consideră că, în 
sensul prezentului regulament, o anumită 
activitate economică contribuie în mod 
substanțial la adaptarea la schimbările 
climatice;

Or. en
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Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) completării articolului 12 pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
pentru fiecare obiectiv de mediu relevant 
cu scopul de a determina dacă se consideră 
că, în sensul prezentului regulament, o 
activitate economică în privința căreia 
criteriile de examinare sunt stabilite în 
temeiul literei (a) din prezentul alineat, 
aduce daune semnificativ unuia sau mai 
multora dintre aceste obiective.

(b) completării articolului 12 pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori, pentru fiecare 
obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a 
determina dacă se consideră că, în sensul 
prezentului regulament, o activitate 
economică în privința căreia criteriile de 
examinare bazate pe indicatori sunt 
stabilite în temeiul literei (a) din prezentul 
alineat, aduce daune semnificative unuia 
sau mai multora dintre aceste obiective.

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia stabilește criteriile tehnice 
de examinare menționate la alineatul (2) 
reunindu-le într-un singur act delegat, 
luând în considerare cerințele stabilite la 
articolul 14.

3. Comisia stabilește criteriile tehnice 
de examinare bazate pe indicatori 
menționate la alineatul (2) reunindu-le într-
un singur act delegat, luând în considerare 
cerințele stabilite la articolul 14.

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) completării alineatului (1) pentru a (a) completării alineatului (1) pentru a 
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se stabili criteriile tehnice de examinare cu 
scopul de a determina în ce condiții se 
consideră că, în sensul prezentului 
regulament, o anumită activitate economică 
contribuie în mod substanțial la utilizarea 
durabilă și la protecția resurselor de apă și 
a celor marine;

se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori cu scopul de a 
determina în ce condiții se consideră că, în 
sensul prezentului regulament, o anumită 
activitate economică contribuie în mod 
substanțial la utilizarea durabilă și la 
protecția resurselor de apă și a celor 
marine;

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) completării articolului 12 pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
pentru fiecare obiectiv de mediu relevant 
cu scopul de a determina dacă se consideră 
că, în sensul prezentului regulament, o 
activitate economică în privința căreia 
criteriile de examinare sunt stabilite în 
temeiul literei (a) din prezentul alineat, 
aduce daune semnificativ unuia sau mai 
multora dintre aceste obiective.

(b) completării articolului 12 pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori, pentru fiecare 
obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a 
determina dacă se consideră că, în sensul 
prezentului regulament, o activitate 
economică în privința căreia criteriile de 
examinare bazate pe indicatori sunt 
stabilite în temeiul literei (a) din prezentul 
alineat, aduce daune semnificative unuia 
sau mai multora dintre aceste obiective.

Or. en

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se consideră că o activitate 
economică contribuie în mod substanțial la 
tranziția către o economie circulară și la 
prevenirea generării de deșeuri și la 
reciclarea acestora în cazul în care 
activitatea respectivă contribuie în mod 

1. Se consideră că o activitate 
economică contribuie în mod substanțial la 
tranziția către o economie circulară și la 
prevenirea generării de deșeuri și la 
reciclarea acestora în cazul în care 
activitatea respectivă minimizează 
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substanțial la acel obiectiv ecologic prin 
oricare dintre următoarele mijloace:

utilizarea resurselor și promovează 
utilizarea în cascadă a materiilor și 
ierarhizarea deșeurilor prin oricare dintre 
următoarele mijloace:

Or. en

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea utilizării eficiente a 
materiilor prime în procesul de producție, 
inclusiv prin reducerea consumului de 
materii prime principale și prin sporirea 
utilizării produselor secundare și a 
deșeurilor;

(a) îmbunătățirea utilizării eficiente a 
materiilor prime și a resurselor în procesul 
de producție, inclusiv prin reducerea 
consumului de materii prime principale și 
prin sporirea utilizării produselor 
secundare și a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) creșterea potențialului de reciclare 
al produselor, inclusiv al materialelor 
individuale conținute în produse, de 
exemplu prin înlocuirea sau reducerea 
utilizării de produse și materiale care nu 
sunt reciclabile;

(c) excluderea deșeurilor încă din 
faza de concepție și creșterea potențialului 
de reutilizare și reciclare al produselor, 
inclusiv al materialelor individuale 
conținute în produse, de exemplu prin 
înlocuirea sau reducerea utilizării de 
produse și materiale care nu sunt 
reciclabile;

Or. en
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Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) reducerea conținutului de substanțe 
periculoase din materiale și produse;

(d) reducerea conținutului de substanțe 
nocive și eliminarea substanțelor 
periculoase din materiale și produse;

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sporirea pregătirii în scopul 
reutilizării și a reciclării deșeurilor;

(h) sporirea pregătirii în scopul 
reutilizării și a reciclării deșeurilor la cel 
mai înalt nivel de calitate a materiilor;

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) utilizarea eficientă a resurselor 
energetice naturale.

(k) utilizarea eficientă a resurselor 
energetice naturale, a materiilor prime, a 
apei și a solului.

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare cu 
scopul de a determina în ce condiții se 
consideră că, în sensul prezentului 
regulament, o anumită activitate economică 
contribuie în mod substanțial la economia 
circulară și la prevenirea generării de 
deșeuri și la reciclarea acestora;

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare, pe 
baza indicatorilor Comisiei privind 
economia circulară, cu scopul de a 
determina în ce condiții se consideră că, în 
sensul prezentului regulament, o anumită 
activitate economică contribuie în mod 
substanțial la economia circulară și la 
prevenirea generării de deșeuri și la 
reciclarea acestora;

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) completării articolului 12 pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
pentru fiecare obiectiv de mediu relevant 
cu scopul de a determina dacă se consideră 
că, în sensul prezentului regulament, o 
activitate economică în privința căreia 
criteriile de examinare sunt stabilite în 
temeiul literei (a) din prezentul alineat, 
aduce daune semnificativ unuia sau mai 
multora dintre aceste obiective.

(b) completării articolului 12 pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare, pe 
baza indicatorilor Comisiei privind 
economia circulară, pentru fiecare 
obiectiv de mediu relevant cu scopul de a 
determina dacă se consideră că, în sensul 
prezentului regulament, o activitate 
economică în privința căreia criteriile de 
examinare sunt stabilite în temeiul literei 
(a) din prezentul alineat, aduce daune 
semnificative unuia sau mai multora dintre 
aceste obiective.

Or. en

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia stabilește criteriile tehnice 3. Comisia stabilește, pe baza 
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de examinare menționate la alineatul (2) 
reunindu-le într-un singur act delegat, 
luând în considerare cerințele stabilite la 
articolul 14.

indicatorilor Comisiei privind economia 
circulară, criteriile tehnice de examinare 
menționate la alineatul (2) reunindu-le într-
un singur act delegat, luând în considerare 
cerințele stabilite la articolul 14.

Or. en

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare cu 
scopul de a determina în ce condiții se 
consideră că, în sensul prezentului 
regulament, o anumită activitate economică 
contribuie în mod substanțial la prevenirea 
și controlul poluării;

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori, cu scopul de a 
determina în ce condiții se consideră că, în 
sensul prezentului regulament, o anumită 
activitate economică contribuie în mod 
substanțial la prevenirea și controlul 
poluării;

Or. en

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) completării articolului 12 pentru a
se stabili criteriile tehnice de examinare 
pentru fiecare obiectiv de mediu relevant 
cu scopul de a determina dacă se consideră 
că, în sensul prezentului regulament, o 
activitate economică în privința căreia 
criteriile de examinare sunt stabilite în 
temeiul literei (a) din prezentul alineat, 
aduce daune semnificativ unuia sau mai 
multora dintre aceste obiective.

(b) completării articolului 12 pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori, pentru fiecare 
obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a 
determina dacă se consideră că, în sensul 
prezentului regulament, o activitate 
economică în privința căreia criteriile de 
examinare sunt stabilite în temeiul literei 
(a) din prezentul alineat, aduce daune 
semnificative unuia sau mai multora dintre 
aceste obiective.
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Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția substanțială la protejarea unor 
ecosisteme sănătoase

Contribuția substanțială la protejarea 
biodiversității și a unor ecosisteme 
sănătoase sau la refacerea ecosistemelor 
degradate

Or. en

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În sensul prezentului regulament, se 
consideră că o activitate economică 
contribuie în mod substanțial la ecosisteme 
sănătoase în cazul în care activitatea 
respectivă contribuie în mod substanțial la 
protejarea, conservarea și ameliorarea 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice, 
în conformitate cu instrumentele cu 
caracter legislativ și fără caracter legislativ 
relevante ale Uniunii prin oricare dintre 
următoarele mijloace:

1. În sensul prezentului regulament, se 
consideră că o activitate economică 
contribuie în mod substanțial la 
biodiversitate și la ecosisteme sănătoase
sau la refacerea ecosistemelor degradate
în cazul în care activitatea respectivă 
contribuie în mod substanțial la protejarea, 
conservarea și ameliorarea sau refacerea
biodiversității și a serviciilor ecosistemice, 
în conformitate cu instrumentele cu 
caracter legislativ și fără caracter legislativ 
relevante ale Uniunii prin oricare dintre 
următoarele mijloace:

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conservarea naturii (habitate, 
specii); protejarea, refacerea și 
ameliorarea stării ecosistemelor și a 
capacității lor de a furniza servicii;

(a) luarea de măsuri de conservare a
naturii menite să mențină sau să refacă, 
într-un stadiu corespunzător de 
conservare, habitatele naturale și speciile 
de floră și faună sălbatică și să obțină 
populații corespunzătoare de specii care 
există în mod natural, protejând, refăcând
și ameliorând starea ecosistemelor și 
capacitatea lor de a furniza servicii;

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare cu 
scopul de a determina în ce condiții se 
consideră că, în sensul prezentului 
regulament, o anumită activitate economică 
contribuie în mod substanțial la protejarea 
unor ecosisteme sănătoase;

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori cu scopul de a 
determina în ce condiții se consideră că, în 
sensul prezentului regulament, o anumită 
activitate economică contribuie în mod 
substanțial la protejarea biodiversității și a 
unor ecosisteme sănătoase sau la refacerea 
ecosistemelor degradate;

Or. en

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) completării articolului 12 pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
pentru fiecare obiectiv de mediu relevant 
cu scopul de a determina dacă se consideră 
că, în sensul prezentului regulament, o 

(b) completării articolului 12 pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori, pentru fiecare 
obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a 
determina dacă se consideră că, în sensul 



PR\1169017RO.docx 55/69 PE630.512v01-00

RO

activitate economică în privința căreia 
criteriile de examinare sunt stabilite în 
temeiul literei (a) din prezentul alineat, 
aduce daune semnificativ unuia sau mai 
multora dintre aceste obiective.

prezentului regulament, o activitate 
economică în privința căreia criteriile de 
examinare bazate pe indicatori sunt 
stabilite în temeiul literei (a) din prezentul 
alineat, aduce daune semnificative unuia 
sau mai multora dintre aceste obiective.

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 3 litera (b), se 
consideră că o activitate economică aduce 
daune semnificative:

1. În sensul articolului 3 litera (b), se 
consideră că o activitate economică aduce 
daune semnificative:

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) utilizării durabile și protecției 
resurselor de apă și a celor marine în cazul 
în care activitatea respectivă este nocivă 
într-o măsură semnificativă pentru starea 
bună a apelor Uniunii, inclusiv a apelor 
dulci, a apelor de tranziție și a apelor de 
coastă, sau pentru o stare ecologică bună a 
apelor marine ale Uniunii;

(c) utilizării durabile și protecției 
resurselor de apă și a celor marine, în cazul 
în care activitatea respectivă este nocivă 
într-o măsură semnificativă pentru starea 
bună a apelor Uniunii, inclusiv a apelor 
dulci, a apelor de tranziție și a apelor de 
coastă, sau pentru o stare ecologică bună a 
apelor marine ale Uniunii, în conformitate 
cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului de stabilire a 
unui cadru de politică comunitară în 
domeniul apei;

Or. en



PE630.512v01-00 56/69 PR\1169017RO.docx

RO

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) economiei circulare și prevenirii 
generării de deșeuri și reciclării acestora în 
cazul în care activitatea respectivă duce la 
ineficiențe semnificative în utilizarea 
materialelor în una sau mai multe etape 
ale ciclului de viață al produselor, inclusiv 
în ceea ce privește durabilitatea ori 
potențialul produselor de a fi reparate, 
optimizate, reutilizate sau reciclate; sau în 
cazul în care activitatea respectivă duce la 
o creștere semnificativă a generării, a 
incinerării sau a eliminării deșeurilor;

(d) economiei circulare și prevenirii 
generării de deșeuri și reciclării acestora, în 
cazul în care activitatea respectivă duce la 
ineficiențe semnificative în utilizarea 
directă sau indirectă a materialelor și 
resurselor, cum ar fi energia din surse 
neregenerabile, materiile prime, apa și 
solul, în diferite etape ale ciclului de viață 
al produselor, inclusiv ineficiențe legate 
de caracteristici menite să limiteze durata 
de viață a produselor, inclusiv în ceea ce 
privește durabilitatea ori potențialul 
produselor de a fi reparate, optimizate, 
reutilizate sau reciclate; sau în cazul în care 
activitatea respectivă duce la o creștere 
semnificativă a generării, a incinerării sau a 
eliminării emisii reziduale;

Or. en

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) ecosistemelor sănătoase în cazul în 
care activitatea respectivă este nocivă într-
o măsură semnificativă pentru starea bună 
a ecosistemelor.

(f) ecosistemelor sănătoase, în cazul în 
care activitatea respectivă este nocivă într-
o măsură semnificativă pentru starea bună 
și reziliența ecosistemelor, inclusiv pentru 
biodiversitate și utilizarea directă și 
indirectă a solului.

Or. en
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Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia adoptă acte delegate 
pentru a stabili criterii de examinare 
bazate pe indicatori și pe principiul 
precauției pentru a determina dacă o 
activitate economică vizată la literele (a) -
(f) de la prezentul articol este considerată, 
în sensul articolului 3a, ca având un 
impact negativ asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanțiile minime menționate la articolul 3 
litera (c) sunt proceduri aplicate de 
întreprinderea care desfășoară o activitate 
economică pentru a asigura respectarea 
principiilor și drepturilor stabilite în cele 
opt convenții fundamentale identificate în 
Declarația cu privire la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă 
a Organizației Internaționale a Muncii, și 
anume: dreptul de a nu fi supus muncii 
forțate, libertatea de asociere, dreptul 
lucrătorilor de se organiza, dreptul la 
negociere colectivă, egalitatea de 
remunerare între bărbați și femei pentru 
munca având o valoare egală, 
nediscriminarea în ceea ce privește 
oportunitățile și tratamentul legate de 
ocuparea forței de muncă și exercitarea 
profesiei, precum și dreptul de a nu fi 
supus exploatării prin muncă a copiilor.

1. Garanțiile minime menționate la 
articolul 3 litera (c) sunt proceduri aplicate 
de întreprinderea care desfășoară o 
activitate economică pentru a asigura 
respectarea principiilor și drepturilor 
stabilite în cele opt convenții fundamentale 
identificate în Declarația cu privire la 
principiile și drepturile fundamentale la 
locul de muncă a Organizației 
Internaționale a Muncii, și anume: dreptul 
de a nu fi supus muncii forțate, libertatea 
de asociere, dreptul lucrătorilor de se 
organiza, dreptul la negociere colectivă, 
egalitatea de remunerare între bărbați și 
femei pentru o muncă de valoare egală, 
nediscriminarea în ceea ce privește 
oportunitățile și tratamentul legate de 
ocuparea forței de muncă și exercitarea 
profesiei, precum și dreptul copiilor de a 
nu fi supuși exploatării prin muncă , și 
principiile și drepturile prevăzute în Carta 
Internațională a Drepturilor Omului, în 
Carta drepturilor fundamentale a UE, în 
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Declarația ONU privind drepturile
popoarelor indigene (UNDRIP), în 
Convenția ONU privind protecția 
patrimoniului mondial cultural și natural, 
în Principiile directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului, în Liniile 
directoare ale OECD privind societățile 
multinaționale, în Orientările OCDE 
privind diligența necesară pentru o 
conduită responsabilă în afaceri (2018), 
în Cadrul de la Sendai pentru reducerea 
riscurilor de dezastre 2015-2030 și în 
Convenția privind diversitatea biologică 
(CBD)..

Or. en

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Garanțiile minime se aplică 
obiectivelor de mediu, sociale și 
guvernamentale puse în aplicare de către 
întreprinderea care desfășoară o activitate 
economică prin intermediul unor 
proceduri care respectă următoarele 
principii:

(a) natura și amploarea operațiunilor 
întreprinderii, ciclul lor de viață, lanțurile 
de aprovizionare și relațiile de afaceri;

(b) să acționeze în conformitate cu 
principiul precauției și să se bazeze pe 
riscuri, ceea ce înseamnă că trebuie 
acordată prioritate în primul rând 
prevenirii efectelor negative și, în cazul în 
care prevenirea nu este posibilă, 
atenuării, prevenirii repetării și, dacă este 
cazul, remedierii consecințelor;

(c) să ia în considerare întregul ciclu de 
viață al unui produs financiar, al unui 
activ sau al unei activități economice, în 
special ținând seama de producerea, 
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utilizarea și, dacă este cazul, încheierea 
ciclului de viață al acestora;

(d) să ia în considerare costul lipsei de 
acțiune, în conformitate cu Cadrul de la 
Sendai pentru reducerea riscurilor de 
dezastre 2015-2030;

(e) să urmeze Liniile directoare ale OCDE 
privind diligența necesară;

(f) să se informeze menținând contactul 
cu părțile interesate, inclusiv cu lucrătorii 
sau cu alte persoane sau grupuri care ar 
putea fi afectate;

(g) să furnizeze informații relevante 
investitorilor și altor părți interesate 
pentru a le permite să evalueze 
respectarea garanțiilor minime.

Or. en

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Comisia este abilitată să 
completeze prezentul articol printr-un act 
delegat care să precizeze criteriile care 
permit să se determine dacă cerințele 
prezentului articol sunt respectate.

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) sunt bazate pe indicatori 
armonizați care măsoară impactul asupra 
mediului, calculat pe baza unei evaluări 
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armonizate a ciclului de viață;

Or. en

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) se bazează pe dovezi științifice 
concludente și țin seama, acolo unde este 
cazul, de principiul precauției consacrat la 
articolul 191 din TFUE;

(e) se bazează pe dovezi științifice 
concludente și respectă principiul 
precauției, consacrat la articolul 191 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) țin seama de impactul asupra 
mediului al activității economice în sine, 
precum și de produsele și serviciile 
furnizate de activitatea economică 
respectivă, în special prin luarea în 
considerare a producției, utilizării și 
scoaterii din uz a acestora;

(f) țin seama de impactul asupra 
mediului al activității economice în sine, 
precum și de produsele și serviciile 
furnizate de activitatea economică 
respectivă, în special prin luarea în 
considerare a întregului ciclu de viață, 
inclusiv producerea, utilizarea, scoaterea
din uz și reciclarea acestora;

Or. en

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) țin seama de natura și de amploarea (g) țin seama de natura și de amploarea 
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activității economice; activității economice și de efectele externe 
ale acesteia pe parcursul întregului său 
ciclu de viață;

Or. en

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) iau în considerare costul lipsei de 
acțiune, în conformitate cu Cadrul de la 
Sendai pentru reducerea riscurilor de 
dezastre 2015-2030;

Or. en

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) țin seama de impactul potențial 
asupra lichidității de pe piață, de riscul ca 
anumite tipuri de active să se deprecieze ca 
urmare a pierderii din valoare cauzate de 
tranziția la o economie mai durabilă, 
precum și de riscul de a crea stimulente 
inconsecvente;

(h) țin seama de riscul ca anumite 
tipuri de active să se deprecieze ca urmare
a unor modificări juridice și a pierderii din 
valoare cauzate de tranziția la o economie 
mai durabilă, precum și de riscul de a crea 
stimulente inconsecvente;

Or. en

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) acoperă toate activitățile economice 
relevante din cadrul unui anumit sector și 
se asigură că activitățile respective sunt 
tratate în mod egal atunci când contribuie 
în mod egal la îndeplinirea unuia sau mai 
multor obiective legate de mediu, pentru a 
evita denaturarea concurenței pe piață;

(i) acoperă toate activitățile economice 
relevante din cadrul unui anumit sector și 
se asigură că activitățile respective 
beneficiază de o egalitate de tratament în 
ceea ce privește riscurile pe care le 
implică atunci când contribuie în mod egal 
la îndeplinirea unuia sau mai multor 
obiective legate de mediu, pentru a evita 
denaturarea concurenței pe piață;

Or. en

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) sunt stabilite astfel încât să 
faciliteze verificarea respectării acestor 
criterii, ori de câte ori este posibil.

(j) sunt stabilite astfel încât să 
faciliteze verificarea respectării acestor 
criterii bazate pe indicatori, ori de câte ori 
este posibil.

Or. en

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Criteriile tehnice de examinare 
menționate la alineatul (1) cuprind, de 
asemenea, criterii pentru activități legate de 
tranziția către o energie curată, în special 
eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile, în măsura în care acestea 
contribuie în mod substanțial la oricare 
dintre obiectivele de mediu.

2. Criteriile tehnice de examinare 
menționate la alineatul (1) cuprind, de 
asemenea, criterii bazate pe indicatori 
pentru activități legate de tranziția către o 
energie curată, în special eficiența 
energetică și energia din surse 
regenerabile, în măsura în care acestea 
contribuie în mod substanțial la oricare 
dintre obiectivele de mediu.
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Or. en

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) experți care reprezintă societatea 
civilă;

Or. en

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) experți numiți cu titlu personal care 
dețin cunoștințe și experiență dovedite în 
domeniile reglementate de prezentul 
regulament.

(c) cadre universitare și experți numiți 
cu titlu personal care dețin cunoștințe și 
experiență dovedite în domeniile 
reglementate de prezentul regulament, cu 
excepția celor care au un conflict de 
interese.

Or. en
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Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Parlamentul European și Consiliul 
sunt informate în mod corespunzător și în 
timp util în toate etapele procedurii de 
selecție a experților pentru Platforma 
privind finanțarea durabilă.

Or. en

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consiliază Comisia cu privire la 
criteriile tehnice de examinare menționate 
la articolul 14, precum și cu privire la 
eventuala necesitate de a actualiza criteriile 
respective;

(a) consiliază Comisia cu privire la 
criteriile tehnice de examinare bazate pe 
indicatori, menționate la articolul 14, 
precum și cu privire la eventuala necesitate 
de a actualiza criteriile respective;

Or. en

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) analizează impactul criteriilor 
tehnice de examinare în ceea ce privește 
costurile și beneficiile potențiale ale 
aplicării acestora;

(b) analizează impactul criteriilor 
tehnice de examinare bazate pe indicatori 
în ceea ce privește costurile și beneficiile 
potențiale ale aplicării acestora;

Or. en
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Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijină Comisia să analizeze 
cererile din partea părților interesate 
privind elaborarea sau revizuirea criteriilor 
tehnice de examinare pentru o anumită 
activitate economică;

(c) sprijină Comisia să analizeze 
cererile din partea părților interesate 
privind elaborarea sau revizuirea criteriilor 
tehnice de examinare bazate pe indicatori 
pentru o anumită activitate economică;

Or. en

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) consiliază Comisia cu privire la 
gradul de adecvare a criteriilor tehnice de 
examinare pentru eventuale noi utilizări;

(d) consiliază Comisia cu privire la 
gradul de adecvare a criteriilor tehnice de 
examinare bazate pe indicatori pentru 
eventuale noi utilizări;

Or. en

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) monitorizează fluxurile de capital 
către investiții durabile și raportează 
periodic Comisiei în acest sens;

(e) monitorizează fluxurile de capital 
ale activităților care au o incidență 
negativă asupra durabilității mediului 
către investiții durabile, raportează periodic 
Comisiei în acest sens și publică aceste 
informații;

Or. en
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Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Comisia publică analizele, 
deliberările, rapoartele și procesele 
verbale ale platformei pe site-ul său 
internet.

Or. en

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 4 alineatul 
(3), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 
alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), 
articolul 9 alineatul (2), articolul 10 
alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) se 
conferă Comisiei pe o perioadă 
nedeterminată de la [data intrării în vigoare 
a prezentului regulament].

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 4 alineatul 
(3), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 
alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), 
articolul 9 alineatul (2), articolul 10 
alineatul (2), articolul 11 alineatul (2), 
articolul 12 alineatul (2) și articolul 13 
alineatul (3) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată de la [data intrării 
în vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 

4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă Parlamentul 
European și experții desemnați de fiecare 
stat membru în conformitate cu principiile 
prevăzute în Acordul interinstituțional din 
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2016 privind o mai bună legiferare. 13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare.

Or. en

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a prezentului regulament în ceea 
ce privește elaborarea criteriilor tehnice de 
examinare pentru activități economice 
durabile din punctul de vedere al mediului;

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a prezentului regulament în ceea 
ce privește elaborarea criteriilor tehnice de 
examinare bazate pe indicatori pentru 
activități economice durabile din punctul 
de vedere al mediului;

Or. en

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) posibila necesitate de a revizui 
criteriile stabilite în prezentul regulament 
pentru luarea în considerare a unei 
activități economice durabile din punctul 
de vedere al mediului;

(b) posibila necesitate de a revizui lista 
indicatorilor și criteriile stabilite în 
prezentul regulament pentru luarea în 
considerare a unei activități economice 
durabile din punctul de vedere al mediului;

Or. en

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) oportunitatea extinderii (c) măsurile necesare pentru 
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domeniului de aplicare al prezentului 
regulament pentru a cuprinde alte obiective 
de durabilitate, în special obiective sociale;

extinderea domeniului de aplicare al 
prezentului regulament pentru a cuprinde 
alte obiective de durabilitate, în special 
obiective sociale;

Or. en

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) utilizarea definiției conceptului de 
investiție durabilă din punctul de vedere al 
mediului în dreptul Uniunii și la nivelul 
statelor membre, inclusiv oportunitatea 
înființării unui mecanism de verificare a 
conformității cu criteriile stabilite în 
prezentul regulament.

(d) utilizarea definiției conceptului de 
investiție durabilă din punctul de vedere al 
mediului și de investiție cu impact negativ 
asupra mediului în dreptul Uniunii și la 
nivelul statelor membre, inclusiv 
oportunitatea înființării unui mecanism de 
verificare a conformității cu criteriile
bazate pe indicatori stabilite în prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a

Modificări ale Directivei 2013/34/UE

Directiva 2013/34/UE se modifică după 
cum urmează:

(1) La articolul 19a alineatul (1) și la 
articolul 29a alineatul (1), se introduc 
următoarele paragrafe:

„(f) emisii aparținând categoriilor 1, 2 și 
3;

(g) performanța întreprinderilor vizată la 
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litera (f) în raport cu obiectivele climatice 
ale Uniunii;

(h) proporția din cifra de afaceri a 
întreprinderilor care este generată de 
activități economice care îndeplinesc 
criteriile tehnice de examinare prevăzute 
la articolul 3 din Regulamentul (UE).../... 
al Parlamentului European și al 
Consiliului* + ;

(i) proporția din cifra de afaceri a 
întreprinderilor care este generată de 
activități economice care îndeplinesc 
criteriile tehnice de examinare prevăzute 
la articolul 3a din Regulamentul 
(UE).../... al Parlamentului European și al 
Consiliului** + + ; 

_____________

* Regulamentul (UE) .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... de instituire a unui cadru de 
facilitare a investițiilor durabile (OJ L ..., 
p. ...).

** Regulamentul (UE, Euratom) (UE) 
.../... al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... de instituire a unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile 
(OJ L ..., p. ...).”;

+ JO: a se insera în text numărul 
regulamentului din documentul PE-
CONS .../... 2018/0178(COD)) și în nota 
de subsol numărul, titlul, data și referința 
de publicare în JO ale acestuia.

++ JO: a se insera în text numărul 
regulamentului din documentul PE-
CONS .../... 2018/0178(COD)) și în nota 
de subsol numărul, titlul, data și referința 
de publicare în JO ale acestuia.

Or. en
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