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Изменение 26
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на 
Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение 
на бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и бенчмарковете за 
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии
(текст от значение за ЕИП)

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на 
Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение 
на включването на показатели за 
устойчивост в методиката за
определяне на бенчмаркове и по 
отношение на бенчмарковете за 
положително въздействие
(текст от значение за ЕИП)

Or. en

Изменение 27
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на 
Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение 
на бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и бенчмарковете за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии
(текст от значение за ЕИП)

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на 
Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение 
на бенчмарковете за климатичен 
преход и бенчмарковете за
отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии
(текст от значение за ЕИП)

Or. en

Изменение 28
Моли Скот Кейто
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Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на 
Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение 
на бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и бенчмарковете за
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии
(текст от значение за ЕИП)

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на 
Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение 
на бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и бенчмарковете за климатичен
преход
(текст от значение за ЕИП)

Or. en

Изменение 29
Мат Карти

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) На 8 октомври 2018 г. 
Междуправителственият комитет 
по изменение на климата (МКИК) 
публикува своя специален доклад, 
озаглавен „Глобално затопляне с 
1,5°C“, в който се предупреждава за 
наличие на изключително висок риск 
от достигане на глобално затопляне 
от 2°C над равнищата от 
прединдустриалния период и се 
призовава за ограничаване на 
глобалното затопляне до 1,5°C, като 
се отбелязва, че това ще изисква 
„бързи, амбициозни и безпрецедентни 
промени във всички аспекти на 
обществото“.

Or. en
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Изменение 30
Мат Карти

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Съюзът следва да популяризира 
заключенията в специалния доклад на 
МКИК относно глобалното 
затопляне с 1,5°C като водещ научен 
принос за Конференцията по
изменението на климата в Катовице, 
Полша през декември, когато ще бъде 
преразгледано Парижкото 
споразумение.

Or. en

Изменение 31
Сайед Камал

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С Регламент (ЕС) 2016/1011 на 
Европейския парламент и на Съвета30 се 
установяват единни правила за 
бенчмаркове в Съюза и се предвиждат 
различни видове бенчмаркове. Все 
повече инвеститори прилагат 
нисковъглеродни инвестиционни 
стратегии и прибягват до бенчмаркове 
за ниски въглеродни емисии за справка 
или за измерване на резултатите на 
инвестиционните портфейли.

(7) С Регламент (ЕС) 2016/1011 на 
Европейския парламент и на Съвета30 се 
установяват единни правила за 
бенчмаркове в Съюза и се предвиждат 
различни видове бенчмаркове въз 
основа на техните характеристики, 
уязвимости и рискове. Все повече 
инвеститори прилагат нисковъглеродни 
инвестиционни стратегии и прибягват 
до бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии за справка или за измерване на 
резултатите на инвестиционните 
портфейли.

_________________ _________________

30 Регламент (ЕС) 2016/1011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2016 г. относно индекси, 
използвани като бенчмаркове за целите 

30 Регламент (ЕС) 2016/1011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2016 г. относно индекси, 
използвани като бенчмаркове за целите 
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на финансови инструменти и финансови 
договори или за измерване на 
резултатите на инвестиционни фондове, 
и за изменение на директиви 2008/48/ЕО 
и 2014/17/ЕС и на 
Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171,
29.6.2016 г., стр. 1).

на финансови инструменти и финансови 
договори или за измерване на 
резултатите на инвестиционни фондове, 
и за изменение на директиви 2008/48/ЕО 
и 2014/17/ЕС и на 
Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171,
29.6.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 32
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С Регламент (ЕС) 2016/1011 на 
Европейския парламент и на Съвета30 се 
установяват единни правила за 
бенчмаркове в Съюза и се предвиждат 
различни видове бенчмаркове. Все 
повече инвеститори прилагат
нисковъглеродни инвестиционни
стратегии и прибягват до бенчмаркове 
за ниски въглеродни емисии за справка 
или за измерване на резултатите на 
инвестиционните портфейли.

(7) С Регламент (ЕС) 2016/1011 на 
Европейския парламент и на Съвета30 се 
установяват единни правила за 
бенчмаркове в Съюза и се предвиждат 
различни видове бенчмаркове. Все 
повече инвеститори прилагат
устойчиви инвестиционни стратегии и 
прибягват до бенчмаркове за справка 
или за измерване на резултатите на 
инвестиционните портфейли.

_________________ _________________

30 Регламент (ЕС) 2016/1011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2016 г. относно индекси, 
използвани като бенчмаркове за целите 
на финансови инструменти и финансови 
договори или за измерване на 
резултатите на инвестиционни фондове, 
и за изменение на директиви 2008/48/ЕО 
и 2014/17/ЕС и на 
Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171,
29.6.2016 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕС) 2016/1011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2016 г. относно индекси, 
използвани като бенчмаркове за целите 
на финансови инструменти и финансови 
договори или за измерване на 
резултатите на инвестиционни фондове, 
и за изменение на директиви 2008/48/ЕО 
и 2014/17/ЕС и на 
Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171,
29.6.2016 г., стр. 1).

Or. en
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Изменение 33
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Понастоящем широка гама от 
индекси са групирани като индекси за 
ниски въглеродни емисии. Тези индекси
за ниски въглеродни емисии се 
използват като бенчмаркове за 
инвестиционни портфейли и продукти, 
които се продават в трансграничен 
контекст. Качеството и достоверността 
на бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии засягат ефективното 
функциониране на вътрешния пазар при 
редица индивидуални и колективни 
инвестиционни портфейли. Много 
индекси за ниски въглеродни емисии, 
използвани като мярка за резултатите на 
инвестиционните портфейли, и по-
специално за отделни инвестиционни 
сметки и схеми за колективно 
инвестиране, се предлагат в една 
държава членка, а се използват от 
управителите на инвестиционни 
портфейли и активи в други държави 
членки. Освен това управителите на 
инвестиционни портфейли и активи 
често хеджират експозициите си на 
рискове, свързани с въглеродни емисии, 
като използват бенчмаркове, създадени 
в други държави членки.

(8) Понастоящем широка гама от 
индекси са групирани като индекси за 
ниски въглеродни емисии или за 
устойчивост. Тези индекси се 
използват като бенчмаркове за 
инвестиционни портфейли и продукти, 
които се продават в трансграничен 
контекст. Качеството и достоверността 
на бенчмарковете засягат ефективното 
функциониране на вътрешния пазар при 
редица индивидуални и колективни 
инвестиционни портфейли. Много 
индекси за ниски въглеродни емисии и 
за устойчивост, използвани като мярка 
за резултатите на инвестиционните 
портфейли, и по-специално за отделни 
инвестиционни сметки и схеми за 
колективно инвестиране, се предлагат в 
една държава членка, а се използват от 
управителите на инвестиционни 
портфейли и активи в други държави 
членки. Освен това управителите на 
инвестиционни портфейли и активи 
често хеджират експозициите си на 
рискове, свързани с въглеродни емисии
и с околната среда, като използват 
бенчмаркове, създадени в други 
държави членки.

Or. en

Изменение 34
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(9) На пазара се появиха различни 
категории индекси за ниски въглеродни 
емисии с различни равнища на амбиция.
Докато с някои бенчмаркове се цели 
да се намали въглеродният 
отпечатък на стандартен 
инвестиционен портфейл, други са 
насочени към подбора само на 
компоненти, които допринасят за 
постигането на предвидената в 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата цел за 
ограничаване на глобалното 
затопляне под 2 °C. Въпреки 
различията в целите и стратегиите, 
всички тези бенчмаркове обикновено се 
представят като бенчмаркове за ниски 
въглеродни емисии.

(9) На пазара се появиха различни 
категории индекси за устойчивост с 
различни равнища на амбиция. Въпреки 
различията в целите и стратегиите, 
всички тези бенчмаркове обикновено се 
представят като бенчмаркове за
устойчивост.

Or. en

Изменение 35
Сайед Камал

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На пазара се появиха различни 
категории индекси за ниски въглеродни 
емисии с различни равнища на амбиция. 
Докато с някои бенчмаркове се цели да 
се намали въглеродният отпечатък на 
стандартен инвестиционен портфейл, 
други са насочени към подбора само на 
компоненти, които допринасят за 
постигането на предвидената в 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
под 2°C. Въпреки различията в целите и 
стратегиите, всички тези бенчмаркове 
обикновено се представят като 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии.

(9) На пазара се появиха различни 
категории индекси за ниски въглеродни 
емисии с различни равнища на амбиция. 
Докато с някои бенчмаркове се цели да 
се намали въглеродният отпечатък на 
стандартен инвестиционен портфейл, 
други са насочени към подбора само на 
компоненти, които допринасят за 
постигането на предвидената в 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
под 2°C. Въпреки различията в целите и 
стратегиите, много от тези 
бенчмаркове обикновено се представят 
като бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии.
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Or. en

Изменение 36
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Различните подходи към 
методиките на бенчмарковете водят до 
разпокъсаност на вътрешния пазар, тъй 
като ползвателите на бенчмаркове не са 
наясно дали даден индекс за ниски 
въглеродни емисии е бенчмарк, който е 
съгласуван с целта за ограничаване на 
глобалното затопляне под 2°C, или е
просто бенчмарк, с който се цели да се 
намали въглеродният отпечатък на 
стандартен инвестиционен портфейл. За 
да отговорят на потенциално 
неправомерни претенции от страна 
на администратори по отношение на 
характера на техните бенчмаркове 
като такива за ниски въглеродни 
емисии, има вероятност държавите 
членки да приемат различни правила 
за преодоляване на съответното 
объркване и неяснотата за 
инвеститорите по отношение на
целите и равнището на амбиция, 
залегнала в различните категории от 
т.нар. индекси за ниски въглеродни 
емисии, използвани като бенчмаркове 
за инвестиционен портфейл с ниски 
въглеродни емисии.

(10) Различните подходи към 
методиките на бенчмарковете може да 
доведат до разпокъсаност на 
вътрешния пазар, тъй като ползвателите 
на бенчмаркове не са наясно дали даден 
индекс за ниски въглеродни емисии е 
бенчмарк, който е съгласуван с целта за 
ограничаване на глобалното затопляне 
под 2°C, или е бенчмарк, с който се цели 
да се намали въглеродният отпечатък на 
стандартен инвестиционен портфейл.

Or. en

Обосновка

И двата вида бенчмаркове са легитимни и следва да бъдат представени като такива.

Изменение 37
Сайед Камал
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Различните подходи към 
методиките на бенчмарковете водят до 
разпокъсаност на вътрешния пазар, тъй 
като ползвателите на бенчмаркове не са 
наясно дали даден индекс за ниски 
въглеродни емисии е бенчмарк, който е 
съгласуван с целта за ограничаване на 
глобалното затопляне под 2°C, или е 
просто бенчмарк, с който се цели да се 
намали въглеродният отпечатък на 
стандартен инвестиционен портфейл. За 
да отговорят на потенциално 
неправомерни претенции от страна на 
администратори по отношение на 
характера на техните бенчмаркове като 
такива за ниски въглеродни емисии, има 
вероятност държавите членки да 
приемат различни правила за 
преодоляване на съответното объркване 
и неяснотата за инвеститорите по 
отношение на целите и равнището на 
амбиция, залегнала в различните 
категории от т.нар. индекси за ниски 
въглеродни емисии, използвани като 
бенчмаркове за инвестиционен 
портфейл с ниски въглеродни емисии.

(10) Различните подходи към 
методиките на бенчмарковете водят до 
разпокъсаност на вътрешния пазар, тъй 
като ползвателите на бенчмаркове не са 
наясно дали даден индекс за ниски 
въглеродни емисии е бенчмарк, който е 
съгласуван с целта за ограничаване на 
глобалното затопляне под 2°C, или е 
просто бенчмарк, с който се цели да се 
намали въглеродният отпечатък на 
стандартен инвестиционен портфейл. За 
да отговорят на потенциално 
неправомерни претенции от страна на 
администратори по отношение на 
характера на техните бенчмаркове като 
такива за ниски въглеродни емисии, 
държавите членки може да приемат 
различни правила за преодоляване на 
съответното объркване и неяснотата за 
инвеститорите по отношение на целите 
и равнището на амбиция, залегнала в 
различните категории от т.нар. индекси 
за ниски въглеродни емисии, 
използвани като бенчмаркове за 
инвестиционен портфейл с ниски 
въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 38
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Различните подходи към 
методиките на бенчмарковете водят до 
разпокъсаност на вътрешния пазар, тъй 
като ползвателите на бенчмаркове не са 

(10) Различните подходи към 
методиките на бенчмарковете водят до 
разпокъсаност на вътрешния пазар, тъй 
като ползвателите на бенчмаркове не са 
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наясно дали даден индекс за ниски 
въглеродни емисии е бенчмарк, който е 
съгласуван с целта за ограничаване на 
глобалното затопляне под 2°C, или е 
просто бенчмарк, с който се цели да се 
намали въглеродният отпечатък на 
стандартен инвестиционен портфейл. За 
да отговорят на потенциално 
неправомерни претенции от страна на 
администратори по отношение на 
характера на техните бенчмаркове като 
такива за ниски въглеродни емисии, има 
вероятност държавите членки да 
приемат различни правила за 
преодоляване на съответното объркване 
и неяснотата за инвеститорите по 
отношение на целите и равнището на 
амбиция, залегнала в различните 
категории от т.нар. индекси за ниски 
въглеродни емисии, използвани като 
бенчмаркове за инвестиционен 
портфейл с ниски въглеродни емисии.

наясно дали даден индекс за ниски 
въглеродни емисии е бенчмарк, който е 
съгласуван с целта за ограничаване на 
глобалното затопляне под 2°C, или е 
просто бенчмарк, с който се цели да се 
намали въглеродният отпечатък на 
стандартен инвестиционен портфейл. За 
да отговорят на потенциално 
неправомерни претенции от страна на 
администратори по отношение на 
характера на техните бенчмаркове като 
такива за ниски въглеродни емисии, 
държавите членки биха могли да 
приемат различни правила за 
преодоляване на съответното объркване 
и неяснотата за инвеститорите по 
отношение на целите и равнището на 
амбиция, залегнала в различните 
категории от т.нар. индекси за ниски 
въглеродни емисии, използвани като 
бенчмаркове за инвестиционен 
портфейл с ниски въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 39
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Съгласно заключението на 
експертната група на високо равнище 
на Комисията по финансирането за 
устойчиво развитие бенчмарковете 
трябва да бъдат по-добре съобразени с 
устойчивостта и да отразяват 
излагането си на рискове за 
устойчивостта. Инвеститорите се 
нуждаят от сравнима и цялостна 
информация относно екологичните 
рискове и въздействието върху 
околната среда, за да оценят своя 
портфейл отвъд излагането на 
въглеродни емисии. Тесният фокус 
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върху излагането на въглеродни 
емисии може да доведе до 
отрицателни странични ефекти, 
като пренасочи потоците от 
инвестиции към цели, които носят 
други екологични рискове. 
Следователно администраторите на 
бенчмаркове следва да преценят и 
разкрият в каква степен 
съображенията за устойчивост 
(екологични, социални и управленски) 
са отразени в методиката за 
определяне на бенчмарка.

Or. en

Изменение 40
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 10б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Всички администратори на 
бенчмаркове следва да включат 
ключовите показатели за 
ефективното използване на ресурсите 
в своите методики за определяне на 
бенчмаркове, които освен емисиите 
на CO2 обхващат и други емисии, 
въздействието върху биологичното 
разнообразие, генерирането на 
отпадъци, използването на енергия, 
енергията от възобновяеми 
източници, суровините, водите и 
прякото и непрякото земеползване и
които следва да се разработят в 
съответствие със съобщенията на 
Комисията от 16 януари 2018 г. 
относно рамката за мониторинг на 
кръговата икономика и от 2 декември 
2015 г., озаглавено „Затваряне на 
цикъла – план за действие на ЕС за 
кръговата икономика“, и с 
резолюцията на Европейския 
парламент от 9 юли 2015 г. относно 
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ефективното използване на 
ресурсите: преминаване към кръгова 
икономика (2014/2208(INI)).

Or. en

Изменение 41
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 10в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10в) Както е предложено от 
експертната група на високо равнище 
на Комисията по финансирането за 
устойчиво развитие, Европейският
орган за ценни книжа и пазари 
(ESMA) следва да включва позовавания 
на екологичните, социалните и 
управленските съображения в своите 
насоки относно „декларацията за 
бенчмарк“. ESMA следва да разработи 
съвместно с Европейската 
консултативна група за финансова 
отчетност (EFRAG) насоки за 
администраторите на бенчмаркове, 
за да се включат показателите за 
устойчивост и кръгова икономика в 
методиките за определяне на 
бенчмаркове.

Or. en

Изменение 42
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При отсъствието на 
хармонизирана рамка за осигуряване на 

(11) При отсъствието на 
хармонизирана рамка за осигуряване на 
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точност и достоверност на основните 
категории бенчмаркове за ниски 
въглеродни емисии, които се използват 
в индивидуалните или колективните 
инвестиционни портфейли, има 
вероятност различията в подходите на 
държавите членки да създадат пречки за 
гладкото функциониране на вътрешния 
пазар.

точност и достоверност на
бенчмарковете, които се използват в 
индивидуалните или колективните 
инвестиционни портфейли, има 
вероятност различията в подходите на 
държавите членки да създадат пречки за 
гладкото функциониране на вътрешния 
пазар.

Or. en

Изменение 43
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При отсъствието на 
хармонизирана рамка за осигуряване на 
точност и достоверност на основните 
категории бенчмаркове за ниски 
въглеродни емисии, които се използват 
в индивидуалните или колективните 
инвестиционни портфейли, има 
вероятност различията в подходите на 
държавите членки да създадат пречки за 
гладкото функциониране на вътрешния 
пазар.

(11) При отсъствието на 
хармонизирана рамка за осигуряване на 
точност и достоверност на основните 
категории бенчмаркове за ниски 
въглеродни емисии, които се използват 
в индивидуалните или колективните 
инвестиционни портфейли, различията в 
подходите на държавите членки биха 
могли евентуално да създадат пречки 
за гладкото функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 44
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, с оглед на 

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, с оглед на 
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допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, е уместно 
Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи 
регулаторна рамка за хармонизирани 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии на равнището на Съюза.

допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, е уместно 
Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи 
регулаторна рамка за хармонизирани 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии или за климатичен преход на 
равнището на Съюза. Предлагането на 
бенчмаркове за климатичен преход 
или за отрицателно въздействие в 
областта на въглеродните емисии е 
предоставено на преценката на 
доставчиците на бенчмаркове и не 
възпрепятства тяхната способност 
да изработват други бенчмаркове, 
които измерват или вземат предвид 
въглеродния отпечатък.

Or. en

Изменение 45
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, с оглед на 
допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, е уместно 
Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи 
регулаторна рамка за хармонизирани 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии на равнището на Съюза.

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, с оглед на 
допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, е уместно 
Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи 
регулаторна рамка за хармонизирани 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии на равнището на Съюза. Тази 
нова регулаторна рамка за
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии обаче е неприложима за който 
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и да било друг вид бенчмаркове.

Or. en

Изменение 46
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, с оглед на 
допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, е уместно 
Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи 
регулаторна рамка за хармонизирани
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии на равнището на Съюза.

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, с оглед на 
допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, е уместно 
Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи 
регулаторна рамка за включване на 
показателите за кръгова икономика в 
методиките за определяне на
бенчмаркове на равнището на Съюза.

Or. en

Изменение 47
Сайед Камал

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, с оглед на 
допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, е уместно 

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар в полза на крайния 
инвеститор, с оглед на 
допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
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Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи 
регулаторна рамка за хармонизирани 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии на равнището на Съюза.

инвеститорите, е уместно 
Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи 
регулаторна рамка за хармонизирани 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии на равнището на Съюза.

Or. en

Изменение 48
Паул Танг

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, с оглед на 
допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, е уместно 
Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи 
регулаторна рамка за хармонизирани
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии на равнището на Съюза.

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, с оглед на 
допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, е уместно 
Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи 
регулаторна рамка за хармонизиране и 
интегриране на бенчмаркове за ниски 
въглеродни емисии на равнището на 
Съюза.

Or. en

Изменение 49
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, с оглед на 

(12) Поради това, за да се запази 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, с оглед на 
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допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, е уместно
Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи
регулаторна рамка за хармонизирани 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии на равнището на Съюза.

допълнителното подобряване на 
условията за неговото функциониране и 
с цел да се гарантира високо ниво на 
защита на потребителите и 
инвеститорите, е уместно 
Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде 
адаптиран, за да се установи поредица 
от минимални изисквания, 
приложими спрямо бенчмарковете за 
ниски въглеродни емисии на равнището 
на Съюза.

Or. fr

Изменение 50
Сайед Камал

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Освен това е необходимо да се 
направи ясно разграничение между 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии. 
Докато базовите активи в бенчмарк за 
ниски въглеродни емисии следва да се 
подбират с цел да се намалят 
въглеродните емисии на портфейла на 
индекса в сравнение с индекса „майка“, 
индексът за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии
следва да включва единствено 
компоненти, чиито икономии на 
емисии надхвърлят техните
въглеродни емисии.

(13) Въвеждането на ясно 
разграничение между бенчмарковете за 
ниски въглеродни емисии и за
намаляване на нетните емисии и 
разработването на минимални 
стандарти за всеки един от тези 
видове бенчмаркове ще спомогнат да 
се улесни съгласуваността между
бенчмарковете, които се представят 
за такива. Докато базовите активи в 
бенчмарк за ниски въглеродни емисии 
следва да се подбират с цел да се 
намалят въглеродните емисии на 
портфейла на индекса в сравнение с 
индекса „майка“, индексът за
намаляване на нетните емисии следва 
да включва единствено компоненти,
които допринасят за намаляване на
въглеродните емисии в по-голяма 
степен от равнището на емисиите, 
които те произвеждат. Тези две нови 
категории бенчмаркове въвеждат 
незадължителни изисквания за 
промишлеността и следва да се 
прилагат само когато 
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администраторът на бенчмарк реши 
да създаде бенчмарк за ниски
въглеродни емисии или за намаления 
на нетни емисии, съответстващ на 
ориентировъчната реакция. На 
администраторите ще бъде 
предоставена значителна гъвкавост 
при проектиране на формулата за 
изчисление на методиката им, като 
се създадат условия участниците на 
пазара да разработват нови 
стратегии за преодоляване на 
екологични проблеми.

Or. en

Изменение 51
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Освен това е необходимо да се 
направи ясно разграничение между 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии. 
Докато базовите активи в бенчмарк 
за ниски въглеродни емисии следва да 
се подбират с цел да се намалят 
въглеродните емисии на портфейла 
на индекса в сравнение с индекса 
„майка“, индексът за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии следва да 
включва единствено компоненти, 
чиито икономии на емисии 
надхвърлят техните въглеродни 
емисии.

(13) Освен това е необходимо да се 
направи ясно разграничение между 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за климатичен преход. 
Категорията на бенчмарк за ниски 
въглеродни емисии поставя акцент 
върху дружества или сегментите от 
конкретен пазар, които вече 
отговарят на целите на Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата, доколкото са поели по 
пътя за декарбонизация, който ще 
задържи глобалното затопляне под 
1,5°C до края на този век. Този 
бенчмарк определя по-голяма тежест 
за икономическите дейности, които 
ускоряват декарбонизацията на 
въпросния пазар, и по-малка тежест 
за тези, които трябва да отчетат 
спад, за да може бенчмаркът да 
съответства на избрания път за 
декарбонизация.
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Or. en

Изменение 52
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Освен това е необходимо да се
направи ясно разграничение между 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии. 
Докато базовите активи в бенчмарк за
ниски въглеродни емисии следва да се 
подбират с цел да се намалят 
въглеродните емисии на портфейла 
на индекса в сравнение с индекса 
„майка“, индексът за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии следва да 
включва единствено компоненти,
чиито икономии на емисии 
надхвърлят техните въглеродни 
емисии.

(13) Макар че е необходимо да се
интегрират показателите за кръгова 
икономика във всички методологии за 
определяне на бенчмаркове, би могла 
да се въведе категория бенчмаркове за
положително екологично въздействие.
Базовите активи в бенчмарк за
положително екологично въздействие
следва да включват единствено 
компоненти, чието нетно 
въздействие, въз основа на 
хармонизирани показатели за кръгова 
икономика, е положително.

Or. en

Изменение 53
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Освен това е необходимо да се 
направи ясно разграничение между 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии. 
Докато базовите активи в бенчмарк за 
ниски въглеродни емисии следва да се 
подбират с цел да се намалят

(13) Освен това е необходимо да се 
направи ясно разграничение между 
бенчмарковете за климатичен преход и 
за отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии. Докато 
базовите активи в бенчмарк за ниски 
въглеродни емисии следва да се 
подбират с цел да се намалят емисиите
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въглеродните емисии на портфейла на 
индекса в сравнение с индекса „майка“, 
индексът за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии 
следва да включва единствено 
компоненти, чиито икономии на емисии 
надхвърлят техните въглеродни емисии.

на парникови газове на портфейла на 
индекса в сравнение с индекса „майка“, 
индексът за отрицателно въздействие 
в областта на въглеродните емисии 
следва да включва единствено 
компоненти, чиито икономии на емисии 
надхвърлят техните въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 54
Нина Гил

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Освен това е необходимо да се 
направи ясно разграничение между 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии. 
Докато базовите активи в бенчмарк за 
ниски въглеродни емисии следва да се 
подбират с цел да се намалят 
въглеродните емисии на портфейла на 
индекса в сравнение с индекса „майка“,
индексът за положително 
въздействие в областта на въглеродните 
емисии следва да включва единствено 
компоненти, чиито икономии на емисии 
надхвърлят техните въглеродни емисии.

(13) Освен това е необходимо да се 
направи ясно разграничение между 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за отрицателни въглеродни
емисии. Докато базовите активи в 
бенчмарк за ниски въглеродни емисии 
следва да се подбират с цел да се 
намалят въглеродните емисии на 
портфейла на индекса в сравнение с 
индекса „майка“, бенчмарковете за 
отрицателни въглеродни емисии 
следва да включва единствено 
компоненти, чиито икономии на емисии 
надхвърлят техните въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 55
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Всяко дружество, чиито активи (14) Бенчмаркът за климатичен 
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са подбрани като базови при бенчмарк 
за положително въздействие, следва 
да икономисва повече въглеродни 
емисии, отколкото генерира, а оттам 
и да има положително въздействие 
върху околната среда. Следователно 
управителите на активи и на 
инвестиционни портфейли, които 
имат претенции, че изпълняват 
инвестиционна стратегия, 
съвместима с Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата, следва да използват 
бенчмаркове за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии.

преход показва, че даден индекс е на 
път да постигне съответствие с 
ограничението за глобално затопляне 
от 1,5°C по Парижкото 
споразумение. Всяко дружество, чиито 
активи са подбрани като базови, трябва 
да разполага с план за постепенно 
намаляване на своите въглеродни 
емисии в съответствие с пътя за 
декарбонизация, който се основава на
сценарий за изменение на климата, при 
който глобалното затопляне остава 
ограничено до 1,5°C. Тези планове 
трябва да бъдат публично оповестени 
и надеждни, доколкото 
представляват действителен 
ангажимент за декарбонизация и са 
достатъчно подробни и технически 
жизнеспособни.

Or. en

Изменение 56
Сайед Камал

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Всяко дружество, чиито активи 
са подбрани като базови при бенчмарк 
за положително въздействие, следва 
да икономисва повече въглеродни 
емисии, отколкото генерира, а оттам и 
да има положително въздействие 
върху околната среда. Следователно 
управителите на активи и на 
инвестиционни портфейли, които 
имат претенции, че изпълняват 
инвестиционна стратегия, 
съвместима с Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата, следва да използват 
бенчмаркове за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии.

(14) Всяко дружество, чиито активи 
са подбрани като базови при бенчмарк 
за намаляване на нетните емисии, 
следва да икономисва повече 
въглеродни емисии, отколкото генерира.
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Or. en

Изменение 57
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Всяко дружество, чиито активи 
са подбрани като базови при бенчмарк 
за положително въздействие, следва да
икономисва повече въглеродни емисии, 
отколкото генерира, а оттам и да 
има положително въздействие върху 
околната среда. Следователно 
управителите на активи и на 
инвестиционни портфейли, които имат 
претенции, че изпълняват 
инвестиционна стратегия, съвместима 
с Парижкото споразумение относно 
изменението на климата, следва да 
използват бенчмаркове за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии.

(14) Всички дружества, чиито 
активи са подбрани като базови при 
бенчмарк за положително въздействие, 
следва да имат положително нетно
въздействие върху околната среда, без 
да увреждат сериозно който и да било 
от другите показатели за околна 
среда и кръгова икономика.
Следователно управителите на активи и 
на инвестиционни портфейли, които 
имат претенции, че изпълняват
устойчива инвестиционна стратегия, 
следва да използват бенчмаркове за 
положително екологично въздействие.

Or. en

Изменение 58
Нина Гил

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Всяко дружество, чиито активи 
са подбрани като базови при бенчмарк 
за положително въздействие, следва да 
икономисва повече въглеродни емисии, 
отколкото генерира, а оттам и да има 
положително въздействие върху 
околната среда. Следователно 
управителите на активи и на 
инвестиционни портфейли, които имат 

(14) Всяко дружество, чиито активи 
са подбрани като базови при
бенчмаркове за отрицателни
въглеродни емисии, следва да 
икономисва повече въглеродни емисии, 
отколкото генерира, а оттам и да има 
положително въздействие върху 
околната среда. Следователно 
управителите на активи и на 
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претенции, че изпълняват 
инвестиционна стратегия, съвместима с 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата, следва да 
използват бенчмаркове за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии.

инвестиционни портфейли, които имат 
претенции, че изпълняват 
инвестиционна стратегия, съвместима с 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата, следва да 
използват бенчмаркове за
отрицателни въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 59
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Всяко дружество, чиито активи 
са подбрани като базови при бенчмарк 
за положително въздействие, следва да 
икономисва повече въглеродни емисии, 
отколкото генерира, а оттам и да има 
положително въздействие върху 
околната среда. Следователно 
управителите на активи и на 
инвестиционни портфейли, които имат 
претенции, че изпълняват 
инвестиционна стратегия, съвместима с 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата, следва да 
използват бенчмаркове за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии.

(14) Всяко дружество, чиито активи 
са подбрани като базови при бенчмарк 
за отрицателно въздействие, следва да 
икономисва повече въглеродни емисии, 
отколкото генерира, а оттам и да има 
положително въздействие върху 
околната среда. Следователно 
управителите на активи и на 
инвестиционни портфейли, които имат 
претенции, че изпълняват 
инвестиционна стратегия, съвместима с 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата, следва да 
използват бенчмаркове за отрицателно
въздействие в областта на въглеродните 
емисии.

Or. en

Изменение 60
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(14) Всяко дружество, чиито активи 
са подбрани като базови при бенчмарк 
за положително въздействие, следва да 
икономисва повече въглеродни емисии, 
отколкото генерира, а оттам и да има 
положително въздействие върху 
околната среда. Следователно 
управителите на активи и на 
инвестиционни портфейли, които имат 
претенции, че изпълняват 
инвестиционна стратегия, съвместима с 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата, следва да 
използват бенчмаркове за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии.

(14) Всяко дружество, чиито активи 
са подбрани като базови при бенчмарк 
за отрицателно въздействие, следва да 
икономисва повече въглеродни емисии, 
отколкото генерира, а оттам и да има 
положително въздействие върху 
околната среда. Следователно 
управителите на активи и на 
инвестиционни портфейли, които имат 
претенции, че изпълняват 
инвестиционна стратегия, съвместима с 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата, следва да 
използват бенчмаркове за отрицателно
въздействие в областта на въглеродните 
емисии.

Or. en

Изменение 61
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Редица администратори на 
бенчмаркове твърдят, че техните 
бенчмаркове изпълняват екологични, 
социални и управленски (ЕСУ) цели. 
Ползвателите на тези бенчмаркове 
обаче не винаги разполагат с 
необходимата информация за
степента, в която методиката на 
тези администратори на бенчмаркове 
отразява тези ЕСУ цели. 
Съществуващата информация често 
е разпокъсана и не позволява 
ефективно сравняване за 
инвестиционни цели в трансграничен 
контекст. За да се даде възможност на 
участниците на пазара да правят добре 
информиран избор, от 
администраторите на бенчмаркове 
следва да се изисква да оповестяват как 
в тяхната методика се вземат предвид 

(15) За да се даде възможност на 
участниците на пазара да правят добре 
информиран избор, от 
администраторите на бенчмаркове 
следва да се изисква да оповестяват как 
в тяхната методика за всеки бенчмарк 
или група от бенчмаркове се вземат 
предвид ЕСУ факторите. Тази 
информация следва да се оповестява в 
декларацията за бенчмарка.
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ЕСУ факторите за всеки бенчмарк или 
група от бенчмаркове, които се 
представят като изпълняващи ЕСУ 
целите. Тази информация следва да се
оповестява в декларацията за 
бенчмарка. Това задължение за 
оповестяване не следва да се прилага 
за администраторите на 
бенчмаркове, които не насърчават 
или не вземат предвид ЕСУ цели.

Or. en

Обосновка

Тези изменения отразяват необходимостта отделянето на внимание по отношение на 
ЕСУ опасенията да се превърне в неразделна част от всички търговски сделки във 
финансовата система, вместо да заемат определена ниша.

Изменение 62
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Редица администратори на 
бенчмаркове твърдят, че техните 
бенчмаркове изпълняват екологични, 
социални и управленски (ЕСУ) цели. 
Ползвателите на тези бенчмаркове 
обаче не винаги разполагат с 
необходимата информация за степента, 
в която методиката на тези 
администратори на бенчмаркове 
отразява тези ЕСУ цели. 
Съществуващата информация често е 
разпокъсана и не позволява ефективно 
сравняване за инвестиционни цели в 
трансграничен контекст. За да се даде 
възможност на участниците на пазара да 
правят добре информиран избор, от
администраторите на бенчмаркове 
следва да се изисква да оповестяват как 
в тяхната методика се вземат предвид 
ЕСУ факторите за всеки бенчмарк или 

(15) Ползвателите на бенчмаркове 
не винаги разполагат с необходимата 
информация за степента, в която 
методиката на администраторите на 
бенчмаркове отразява ЕСУ рисковете и 
въздействието. Съществуващата 
информация често е разпокъсана и не 
позволява ефективно сравняване за 
инвестиционни цели в трансграничен 
контекст. За да се даде възможност на 
участниците на пазара да правят добре 
информиран избор, от всички
администратори на бенчмаркове 
следва да се изисква да оповестяват как 
в тяхната методика се включват 
показателите за кръгова икономика и 
ЕСУ рисковете за всеки бенчмарк. Тази 
информация следва да се оповестява в 
декларацията за бенчмарка.
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група от бенчмаркове, които се 
представят като изпълняващи ЕСУ 
целите. Тази информация следва да се 
оповестява в декларацията за 
бенчмарка. Това задължение за 
оповестяване не следва да се прилага 
за администраторите на 
бенчмаркове, които не насърчават 
или не вземат предвид ЕСУ цели.

Or. en

Изменение 63
Паул Танг

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Редица администратори на 
бенчмаркове твърдят, че техните 
бенчмаркове изпълняват екологични, 
социални и управленски (ЕСУ) цели. 
Ползвателите на тези бенчмаркове 
обаче не винаги разполагат с 
необходимата информация за степента, 
в която методиката на тези 
администратори на бенчмаркове 
отразява тези ЕСУ цели. 
Съществуващата информация често е 
разпокъсана и не позволява ефективно 
сравняване за инвестиционни цели в 
трансграничен контекст. За да се даде 
възможност на участниците на пазара да 
правят добре информиран избор, от 
администраторите на бенчмаркове 
следва да се изисква да оповестяват как 
в тяхната методика се вземат предвид 
ЕСУ факторите за всеки бенчмарк или 
група от бенчмаркове, които се 
представят като изпълняващи ЕСУ 
целите. Тази информация следва да се 
оповестява в декларацията за 
бенчмарка. Това задължение за 
оповестяване не следва да се прилага 
за администраторите на 

(15) Редица администратори на 
бенчмаркове твърдят, че техните 
бенчмаркове изпълняват екологични, 
социални и управленски (ЕСУ) цели. 
Ползвателите на тези бенчмаркове 
обаче не винаги разполагат с 
необходимата информация за степента, 
в която методиката на тези 
администратори на бенчмаркове 
отразява тези ЕСУ цели. 
Съществуващата информация често е 
разпокъсана и не позволява ефективно 
сравняване за инвестиционни цели в 
трансграничен контекст. За да се даде 
възможност на участниците на пазара да 
правят добре информиран избор, от 
администраторите на бенчмаркове 
следва да се изисква да оповестяват как 
в тяхната методика се вземат предвид 
ЕСУ факторите за всеки бенчмарк или 
група от бенчмаркове, които се 
представят като изпълняващи ЕСУ
целите. Тази информация следва да се 
оповестява в декларацията за 
бенчмарка.
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бенчмаркове, които не насърчават 
или не вземат предвид ЕСУ цели.

Or. en

Изменение 64
Сайед Камал

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Редица администратори на 
бенчмаркове твърдят, че техните 
бенчмаркове изпълняват екологични, 
социални и управленски (ЕСУ) цели. 
Ползвателите на тези бенчмаркове 
обаче не винаги разполагат с 
необходимата информация за степента, 
в която методиката на тези 
администратори на бенчмаркове 
отразява тези ЕСУ цели. 
Съществуващата информация често е 
разпокъсана и не позволява ефективно 
сравняване за инвестиционни цели в 
трансграничен контекст. За да се даде 
възможност на участниците на пазара да 
правят добре информиран избор, от 
администраторите на бенчмаркове 
следва да се изисква да оповестяват как 
в тяхната методика се вземат предвид 
ЕСУ факторите за всеки бенчмарк или 
група от бенчмаркове, които се 
представят като изпълняващи ЕСУ 
целите. Тази информация следва да се 
оповестява в декларацията за 
бенчмарка. Това задължение за 
оповестяване не следва да се прилага за 
администраторите на бенчмаркове, 
които не насърчават или не вземат 
предвид ЕСУ цели.

(15) Редица администратори на 
бенчмаркове твърдят, че техните 
бенчмаркове изпълняват екологични, 
социални и управленски (ЕСУ) цели. 
Ползвателите на тези бенчмаркове 
обаче не винаги разполагат с 
необходимата информация за степента, 
в която методиката на тези 
администратори на бенчмаркове 
отразява тези ЕСУ цели, т.е. 
тежестта, която им се придава.
Съществуващата информация често е 
разпокъсана и не позволява ефективно 
сравняване за инвестиционни цели в 
трансграничен контекст. С цел да се 
повиши прозрачността, за да се даде 
възможност на участниците на пазара да 
правят добре информиран избор, от 
администраторите на бенчмаркове 
следва да се изисква да оповестяват как 
в тяхната методика се вземат предвид 
ЕСУ факторите за всеки бенчмарк или
група от бенчмаркове, които се 
представят като изпълняващи ЕСУ 
целите. Тази информация следва да се 
оповестява в декларацията за 
бенчмарка. Това задължение за 
оповестяване не следва да се прилага за 
администраторите на бенчмаркове, 
които не насърчават или не вземат 
предвид ЕСУ цели.

Or. en
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Изменение 65
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Поради същите причини, 
администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии
също следва да публикуват методиката 
си, използвана за тяхното изчисление. 
Тази информация следва да описва 
начина, по който са били подбрани 
базовите активи и по който е определена 
тяхната тежест, както и кои активи са 
били изключени и по каква причина.
Администраторите на бенчмаркове 
следва така също да уточнят по 
какво бенчмарковете за ниски 
въглеродни емисии се различават от 
базовия индекс майка, и по-специално 
от гледна точка на приложимата 
тежест, пазарна капитализация и 
финансова ефективност на базовите 
активи. За да се оцени как 
бенчмаркът допринася за 
постигането на екологичните цели, 
администраторът на бенчмарка 
следва да оповести как са били 
измерени въглеродният отпечатък и 
икономиите на въглеродни емисии на 
базовите активи, съответните им 
стойности, в това число общ 
въглероден отпечатък на бенчмарка, 
както и вида и източника на 
използваните данни. За да могат 
управителите на активи да изберат най-
подходящия бенчмарк за 
инвестиционната си стратегия, 
администраторите на бенчмаркове 
следва да обяснят мотивите за избора на 
параметрите на тяхната методика и да 
посочат по какъв начин бенчмаркът 

(16) Поради същите причини, 
администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
климатичен преход също следва да 
публикуват методиката си, използвана 
за тяхното изчисление. Тази 
информация следва да описва начина, 
по който са били подбрани базовите 
активи и по който е определена тяхната 
тежест, както и кои активи са били 
изключени и по каква причина. За да 
могат управителите на активи да 
изберат най-подходящия бенчмарк за 
инвестиционната си стратегия, 
администраторите на бенчмаркове 
следва да обяснят мотивите за избора на 
параметрите на тяхната методика и да 
посочат по какъв начин бенчмаркът 
допринася за постигането на 
екологичните цели, в това число 
въздействието му върху смекчаването 
на последиците от изменението на 
климата. Публикуваната информация 
следва да включва също така данни за 
честотата на прегледите и за следваната 
процедура.
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допринася за постигането на 
екологичните цели, в това число 
въздействието му върху смекчаването 
на последиците от изменението на 
климата. Публикуваната информация 
следва да включва също така данни за 
честотата на прегледите и за следваната 
процедура.

Or. en

Изменение 66
Сайед Камал

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Поради същите причини, 
администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии 
също следва да публикуват методиката 
си, използвана за тяхното изчисление. 
Тази информация следва да описва 
начина, по който са били подбрани 
базовите активи и по който е определена 
тяхната тежест, както и кои активи са 
били изключени и по каква причина. 
Администраторите на бенчмаркове 
следва така също да уточнят по какво 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии се различават от базовия индекс 
майка, и по-специално от гледна точка 
на приложимата тежест, пазарна 
капитализация и финансова 
ефективност на базовите активи. За да 
се оцени как бенчмаркът допринася за 
постигането на екологичните цели, 
администраторът на бенчмарка следва 
да оповести как са били измерени 
въглеродният отпечатък и икономиите 
на въглеродни емисии на базовите 
активи, съответните им стойности, в 
това число общ въглероден отпечатък на 

(16) Поради същите причини, 
администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
намаляване на нетните емисии също 
следва да публикуват методиката си, 
използвана за тяхното изчисление. Тази 
информация следва да описва начина, 
по който са били подбрани базовите 
активи и по който е определена тяхната 
тежест, както и кои активи са били 
изключени и по каква причина. 
Администраторите на бенчмаркове 
следва така също да уточнят по какво 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии се различават от базовия индекс 
майка, и по-специално от гледна точка 
на приложимата тежест, пазарна 
капитализация и финансова 
ефективност на базовите активи. За да 
се оцени как бенчмаркът допринася за 
постигането на екологичните цели, 
администраторът на бенчмарка следва 
да оповести как са били измерени 
въглеродният отпечатък и икономиите 
на въглеродни емисии на базовите 
активи, съответните им стойности, в 
това число общ въглероден отпечатък на 
бенчмарка, както и вида и източника на 
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бенчмарка, както и вида и източника на 
използваните данни. За да могат 
управителите на активи да изберат най-
подходящия бенчмарк за 
инвестиционната си стратегия, 
администраторите на бенчмаркове 
следва да обяснят мотивите за избора на 
параметрите на тяхната методика и да 
посочат по какъв начин бенчмаркът 
допринася за постигането на 
екологичните цели, в това число 
въздействието му върху смекчаването 
на последиците от изменението на 
климата. Публикуваната информация 
следва да включва също така данни за 
честотата на прегледите и за 
следваната процедура.

използваните данни. За да могат 
управителите на активи да изберат най-
подходящия бенчмарк за позоваване в
инвестиционната си стратегия, 
администраторите на бенчмаркове 
следва да обяснят мотивите за избора на 
параметрите на тяхната методика и да 
посочат по какъв начин бенчмаркът 
допринася за постигането на 
екологичните цели.

Or. en

Изменение 67
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Поради същите причини, 
администраторите на бенчмаркове за
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии също следва 
да публикуват методиката си, 
използвана за тяхното изчисление. Тази 
информация следва да описва начина, 
по който са били подбрани базовите 
активи и по който е определена тяхната 
тежест, както и кои активи са били 
изключени и по каква причина. 
Администраторите на бенчмаркове 
следва така също да уточнят по какво 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии се различават от базовия индекс 
майка, и по-специално от гледна точка 
на приложимата тежест, пазарна 
капитализация и финансова 

(16) Поради същите причини, 
администраторите на бенчмаркове за 
положително екологично въздействие 
също следва да публикуват методиката 
си, използвана за тяхното изчисление. 
Тази информация следва да описва 
начина, по който са били подбрани 
базовите активи и по който е определена 
тяхната тежест, както и кои активи са 
били изключени и по каква причина. 
Администраторите на бенчмаркове 
следва така също да уточнят по какво 
бенчмарковете за положително 
въздействие се различават от базовия 
индекс майка, и по-специално от гледна 
точка на приложимата тежест, пазарна 
капитализация и финансова 
ефективност на базовите активи. За да 
се оцени как бенчмаркът допринася за 
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ефективност на базовите активи. За да 
се оцени как бенчмаркът допринася за 
постигането на екологичните цели, 
администраторът на бенчмарка следва 
да оповести как са били измерени
въглеродният отпечатък и 
икономиите на въглеродни емисии на
базовите активи, съответните им 
стойности, в това число общ въглероден
отпечатък на бенчмарка, както и вида и 
източника на използваните данни. За да 
могат управителите на активи да 
изберат най-подходящия бенчмарк за 
инвестиционната си стратегия, 
администраторите на бенчмаркове 
следва да обяснят мотивите за избора на 
параметрите на тяхната методика и да 
посочат по какъв начин бенчмаркът 
допринася за постигането на 
екологичните цели, в това число 
въздействието му върху смекчаването 
на последиците от изменението на 
климата. Публикуваната информация 
следва да включва също така данни за 
честотата на прегледите и за следваната 
процедура.

постигането на екологичните цели, 
администраторът на бенчмарка следва 
да оповести как са били измерени
екологичното въздействие и рискове
на базовите активи, съответните им 
стойности, в това число общ екологичен
отпечатък на бенчмарка, както и вида и 
източника на използваните данни. За да 
могат управителите на активи да 
изберат най-подходящия бенчмарк за 
инвестиционната си стратегия, 
администраторите на бенчмаркове 
следва да обяснят мотивите за избора на 
параметрите на тяхната методика и да 
посочат по какъв начин бенчмаркът 
допринася за постигането на 
екологичните цели. Публикуваната 
информация следва да включва също 
така данни за честотата на прегледите и 
за следваната процедура.

Or. en

Изменение 68
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Поради същите причини, 
администраторите на бенчмаркове за
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии също следва да 
публикуват методиката си, използвана 
за тяхното изчисление. Тази 
информация следва да описва начина, 
по който са били подбрани базовите 
активи и по който е определена тяхната 

(16) Поради същите причини, 
администраторите на бенчмаркове за
климатичен преход и за отрицателно
въздействие в областта на въглеродните 
емисии също следва да публикуват 
методиката си, използвана за тяхното 
изчисление. Тази информация следва да 
описва начина, по който са били 
подбрани базовите активи и по който е 
определена тяхната тежест, както и кои 
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тежест, както и кои активи са били 
изключени и по каква причина. 
Администраторите на бенчмаркове 
следва така също да уточнят по какво 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии се различават от базовия индекс 
майка, и по-специално от гледна точка 
на приложимата тежест, пазарна
капитализация и финансова 
ефективност на базовите активи. За да 
се оцени как бенчмаркът допринася за 
постигането на екологичните цели, 
администраторът на бенчмарка следва 
да оповести как са били измерени 
въглеродният отпечатък и икономиите 
на въглеродни емисии на базовите 
активи, съответните им стойности, в 
това число общ въглероден отпечатък на 
бенчмарка, както и вида и източника на 
използваните данни. За да могат 
управителите на активи да изберат най-
подходящия бенчмарк за 
инвестиционната си стратегия, 
администраторите на бенчмаркове 
следва да обяснят мотивите за избора на 
параметрите на тяхната методика и да 
посочат по какъв начин бенчмаркът 
допринася за постигането на 
екологичните цели, в това число 
въздействието му върху смекчаването 
на последиците от изменението на 
климата. Публикуваната информация 
следва да включва също така данни за 
честотата на прегледите и за следваната 
процедура.

активи са били изключени и по каква 
причина. Администраторите на 
бенчмаркове следва така също да 
уточнят по какво бенчмарковете за
климатичен преход се различават от 
базовия индекс майка, и по-специално 
от гледна точка на приложимата тежест, 
пазарна капитализация и финансова 
ефективност на базовите активи. За да 
се оцени как бенчмаркът допринася за 
постигането на екологичните цели, 
администраторът на бенчмарка следва 
да оповести как са били измерени 
въглеродният отпечатък и икономиите 
на въглеродни емисии на базовите 
активи, съответните им стойности, в 
това число общ въглероден отпечатък на 
бенчмарка, както и вида и източника на 
използваните данни. За да могат 
управителите на активи да изберат най-
подходящия бенчмарк за 
инвестиционната си стратегия, 
администраторите на бенчмаркове 
следва да обяснят мотивите за избора на 
параметрите на тяхната методика и да 
посочат по какъв начин бенчмаркът 
допринася за постигането на 
екологичните цели, в това число 
въздействието му върху смекчаването 
на последиците от изменението на 
климата. Публикуваната информация 
следва да включва също така данни за 
честотата на прегледите и за следваната 
процедура.

Or. en

Изменение 69
Нина Гил

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Поради същите причини, (16) Поради същите причини, 
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администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии също следва да 
публикуват методиката си, използвана 
за тяхното изчисление. Тази 
информация следва да описва начина, 
по който са били подбрани базовите 
активи и по който е определена тяхната 
тежест, както и кои активи са били 
изключени и по каква причина. 
Администраторите на бенчмаркове 
следва така също да уточнят по какво 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии се различават от базовия индекс 
майка, и по-специално от гледна точка 
на приложимата тежест, пазарна 
капитализация и финансова 
ефективност на базовите активи. За да 
се оцени как бенчмаркът допринася за 
постигането на екологичните цели, 
администраторът на бенчмарка следва 
да оповести как са били измерени 
въглеродният отпечатък и икономиите 
на въглеродни емисии на базовите 
активи, съответните им стойности, в 
това число общ въглероден отпечатък на 
бенчмарка, както и вида и източника на 
използваните данни. За да могат 
управителите на активи да изберат най-
подходящия бенчмарк за 
инвестиционната си стратегия, 
администраторите на бенчмаркове
следва да обяснят мотивите за избора на 
параметрите на тяхната методика и да 
посочат по какъв начин бенчмаркът 
допринася за постигането на 
екологичните цели, в това число 
въздействието му върху смекчаването 
на последиците от изменението на 
климата. Публикуваната информация 
следва да включва също така данни за 
честотата на прегледите и за следваната 
процедура.

администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
отрицателни въглеродни емисии също 
следва да публикуват методиката си, 
използвана за тяхното изчисление. Тази 
информация следва да описва начина, 
по който са били подбрани базовите 
активи и по който е определена тяхната 
тежест, както и кои активи са били 
изключени и по каква причина. 
Администраторите на бенчмаркове 
следва така също да уточнят по какво 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии се различават от базовия индекс 
майка, и по-специално от гледна точка 
на приложимата тежест, пазарна 
капитализация и финансова 
ефективност на базовите активи. За да 
се оцени как бенчмаркът допринася за 
постигането на екологичните цели, 
администраторът на бенчмарка следва 
да оповести как са били измерени 
въглеродният отпечатък и икономиите 
на въглеродни емисии на базовите 
активи, съответните им стойности, в 
това число общ въглероден отпечатък на 
бенчмарка, както и вида и източника на 
използваните данни. За да могат 
управителите на активи да изберат най-
подходящия бенчмарк за 
инвестиционната си стратегия, 
администраторите на бенчмаркове 
следва да обяснят мотивите за избора на 
параметрите на тяхната методика и да 
посочат по какъв начин бенчмаркът 
допринася за постигането на 
екологичните цели, в това число 
въздействието му върху смекчаването 
на последиците от изменението на 
климата. Публикуваната информация 
следва да включва също така данни за 
честотата на прегледите и за следваната 
процедура.

Or. en
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Изменение 70
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Освен това администраторът 
на бенчмаркове за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии следва да 
оповести положителното 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии на всеки базов 
актив, който е включен в тези 
бенчмаркове, като уточни 
използвания метод за определяне дали 
икономиите на емисии надвишават 
въглеродния отпечатък на 
инвестиционния актив.

заличава се

Or. en

Изменение 71
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Освен това администраторът на 
бенчмаркове за положително
въздействие в областта на въглеродните 
емисии следва да оповести
положителното въздействие в 
областта на въглеродните емисии на 
всеки базов актив, който е включен в 
тези бенчмаркове, като уточни 
използвания метод за определяне дали 
икономиите на емисии надвишават 
въглеродния отпечатък на 
инвестиционния актив.

(17) Освен това администраторът на 
бенчмаркове за отрицателно
въздействие в областта на въглеродните 
емисии следва да оповести
отрицателното въздействие в 
областта на въглеродните емисии на 
всеки базов актив, който е включен в 
тези бенчмаркове, като уточни 
използвания метод за определяне дали 
икономиите на емисии надвишават 
въглеродния отпечатък на 
инвестиционния актив.

Or. en
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Изменение 72
Сайед Камал

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Освен това администраторът на 
бенчмаркове за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии следва да 
оповести положителното 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии на всеки базов 
актив, който е включен в тези 
бенчмаркове, като уточни използвания 
метод за определяне дали икономиите 
на емисии надвишават въглеродния 
отпечатък на инвестиционния актив.

(17) Освен това администраторът на 
бенчмаркове за намаляване на нетни
емисии следва да оповести
въздействието в областта на 
въглеродните емисии на всеки базов 
актив, който е включен в тези 
бенчмаркове, като уточни използвания 
метод за определяне дали икономиите 
на емисии надвишават въглеродния 
отпечатък на инвестиционния актив.

Or. en

Изменение 73
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Освен това администраторът на 
бенчмаркове за положително 
въздействие в областта на въглеродните 
емисии следва да оповести 
положителното въздействие в 
областта на въглеродните емисии на
всеки базов актив, който е включен в 
тези бенчмаркове, като уточни 
използвания метод за определяне дали
икономиите на емисии надвишават 
въглеродния отпечатък на 
инвестиционния актив.

(17) Освен това администраторът на 
бенчмаркове за положително 
въздействие в областта на въглеродните 
емисии следва да оповести 
положителното екологично въздействие 
на всеки базов актив, който е включен в 
тези бенчмаркове, като уточни 
използвания метод и показателите за 
определяне дали нетното екологично 
въздействие е положително.

Or. en
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Изменение 74
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Важно е ключовите елементи 
на използваните методи за събиране 
на бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за климатичен преход да 
имат стабилна основа в научните 
изследвания в областта на климата.
Това обикновено се постига чрез 
спазване на Парижкото споразумение, 
например чрез използването на 
сценарии за изменението на климата 
и на съответния път за 
декарбонизация, който е съобразен с 
целите на Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 75
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира постоянното 
спазване на подбраната цел за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, 
администраторите на бенчмаркове за
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии следва да 
правят редовен преглед на методиките 
си и да информират ползвателите за 
приложимите процедури за всяка 
съществена промяна. Когато правят 
съществена промяна, администраторите 

(18) За да се гарантира постоянното 
спазване на подбраната цел за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, 
администраторите на бенчмаркове за
климатичен преход и за отрицателно
въздействие в областта на въглеродните 
емисии следва да правят редовен 
преглед на методиките си и да 
информират ползвателите за 
приложимите процедури за всяка 
съществена промяна. Когато правят 
съществена промяна, администраторите 
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на бенчмаркове следва да оповестяват 
причините за тази промяна и да 
обясняват по какъв начин промяната 
съответства на първоначалните цели на 
бенчмарковете.

на бенчмаркове следва да оповестяват 
причините за тази промяна и да 
обясняват по какъв начин промяната 
съответства на първоначалните цели на 
бенчмарковете.

Or. en

Изменение 76
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира постоянното 
спазване на подбраната цел за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, 
администраторите на бенчмаркове за
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии следва да 
правят редовен преглед на методиките 
си и да информират ползвателите за 
приложимите процедури за всяка 
съществена промяна. Когато правят 
съществена промяна, администраторите 
на бенчмаркове следва да оповестяват 
причините за тази промяна и да 
обясняват по какъв начин промяната 
съответства на първоначалните цели на 
бенчмарковете.

(18) За да се гарантира точността 
на информацията, която се 
предоставя на инвеститорите,
администраторите на бенчмаркове за 
положително екологично въздействие 
следва да правят редовен преглед на 
методиките си и да информират 
ползвателите за приложимите 
процедури за всяка съществена 
промяна. Когато правят съществена 
промяна, администраторите на 
бенчмаркове следва да оповестяват 
причините за тази промяна и да 
обясняват по какъв начин промяната 
съответства на първоначалните цели на 
бенчмарковете.

Or. en

Изменение 77
Нина Гил

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(18) За да се гарантира постоянното 
спазване на подбраната цел за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, 
администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии следва да 
правят редовен преглед на методиките 
си и да информират ползвателите за 
приложимите процедури за всяка 
съществена промяна. Когато правят 
съществена промяна, администраторите 
на бенчмаркове следва да оповестяват 
причините за тази промяна и да 
обясняват по какъв начин промяната 
съответства на първоначалните цели на 
бенчмарковете.

(18) За да се гарантира постоянното 
спазване на подбраната цел за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, 
администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
отрицателни въглеродни емисии
следва да правят редовен преглед на 
методиките си и да информират 
ползвателите за приложимите 
процедури за всяка съществена 
промяна. Когато правят съществена 
промяна, администраторите на 
бенчмаркове следва да оповестяват 
причините за тази промяна и да 
обясняват по какъв начин промяната 
съответства на първоначалните цели на 
бенчмарковете.

Or. en

Изменение 78
Сайед Камал

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира постоянното 
спазване на подбраната цел за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, 
администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии 
следва да правят редовен преглед на 
методиките си и да информират 
ползвателите за приложимите 
процедури за всяка съществена 
промяна. Когато правят съществена 
промяна, администраторите на 
бенчмаркове следва да оповестяват 
причините за тази промяна и да 
обясняват по какъв начин промяната 
съответства на първоначалните цели на 

(18) За да се гарантира постоянното 
спазване на подбраната цел за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, 
администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
намаляване на нетните емисии следва 
да правят редовен преглед на 
методиките си и да информират 
ползвателите за приложимите 
процедури за всяка съществена 
промяна. Когато правят съществена 
промяна, администраторите на 
бенчмаркове следва да оповестяват 
причините за тази промяна и да 
обясняват по какъв начин промяната 
съответства на първоначалните цели на 
бенчмарковете.
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бенчмарковете.

Or. en

Изменение 79
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира постоянното 
спазване на подбраната цел за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, 
администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии
следва да правят редовен преглед на 
методиките си и да информират 
ползвателите за приложимите 
процедури за всяка съществена 
промяна. Когато правят съществена 
промяна, администраторите на 
бенчмаркове следва да оповестяват 
причините за тази промяна и да 
обясняват по какъв начин промяната 
съответства на първоначалните цели на 
бенчмарковете.

(18) За да се гарантира постоянното 
спазване на подбраната цел за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, 
администраторите на бенчмаркове за 
ниски въглеродни емисии и за
климатичен преход следва да правят 
редовен преглед на методиките си и да 
информират ползвателите за 
приложимите процедури за всяка 
съществена промяна. Когато правят
съществена промяна, администраторите 
на бенчмаркове следва да оповестяват 
причините за тази промяна и да 
обясняват по какъв начин промяната 
съответства на първоначалните цели на 
бенчмарковете.

Or. en

Изменение 80
Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се повиши прозрачността 
и да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва 

заличава се
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да се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното 
съдържание на задълженията за 
оповестяване, които следва да се 
прилагат за администраторите на 
бенчмаркове, вземащи предвид ЕСУ 
цели, както и да уточни 
минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии, в това число 
метода за изчисляване на 
въглеродните емисии и на 
икономиите на въглеродни емисии, 
свързани с базовите активи, като се 
вземат предвид методите за 
определяне на продуктовия 
отпечатък и на организационния 
отпечатък върху околната среда, 
определени в точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на 
Комисията31. От особена важност е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, 
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
системен достъп до заседанията на 
експертните групи на Комисията, 
занимаващи се с подготовката на 
делегираните актове.
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_________________

31 Препоръка 2013/179/ЕС на 
Комисията от 9 април 2013 г. 
относно използването на общи 
методи за измерване и оповестяване 
на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл 
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 81
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, 
които следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове,
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии, в 
това число метода за изчисляване на 
въглеродните емисии и на 
икономиите на въглеродни емисии, 
свързани с базовите активи, като се 
вземат предвид методите за 
определяне на продуктовия 
отпечатък и на организационния 
отпечатък върху околната среда, 
определени в точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на 

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на свързаните с ЕСУ факторите
задължения за оповестяване, които 
следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
както и да уточни минималните 
стандарти за хармонизиране на 
методиката на бенчмарковете за ниски 
въглеродни емисии и за климатичен 
преход. Комисията не следва да 
предписва конкретен метод, а следва 
да гарантира, че методите са 
надеждни и основани на 
доказателства. От особена важност е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, 
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
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Комисията31. От особена важност е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, 
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

_________________

31 Препоръка 2013/179/ЕС на 
Комисията от 9 април 2013 г. 
относно използването на общи 
методи за измерване и оповестяване 
на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл 
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 82
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
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Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 
следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове,
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии, в това число 
метода за изчисляване на въглеродните 
емисии и на икономиите на 
въглеродни емисии, свързани с 
базовите активи, като се вземат предвид 
методите за определяне на продуктовия 
отпечатък и на организационния 
отпечатък върху околната среда, 
определени в точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията31. 
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, 
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 
следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
както и да уточни минималните 
стандарти за оценка на ЕСУ рисковете 
и за включване на хармонизирани 
показатели за кръгова икономика в
методиката на бенчмарковете, в това 
число метода за изчисляване на
нетното екологично въздействие, 
свързано с базовите активи, като се 
вземат предвид методите за определяне 
на продуктовия отпечатък и на 
организационния отпечатък върху 
околната среда, определени в точка 2, 
букви а) и б) от Препоръка 2013/179/ЕС 
на Комисията31, и показателите за 
кръгова икономика, които ще бъдат 
разработени в съответствие с 
Платформата за мониторинг на 
кръговата икономика на Комисията и 
с Плана за действие в областта на 
кръговата икономика на Комисията. 
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, 
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

_________________ _________________

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 
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оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 83
Сайед Камал

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 
следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии, в 
това число метода за изчисляване на 
въглеродните емисии и на икономиите 
на въглеродни емисии, свързани с 
базовите активи, като се вземат предвид 
методите за определяне на продуктовия 
отпечатък и на организационния 
отпечатък върху околната среда, 
определени в точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията31.
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище,
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 
следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за намаляване на нетните
емисии, в това число метода за 
изчисляване на въглеродните емисии и 
на икономиите на въглеродни емисии, 
свързани с базовите активи, като се 
вземат предвид методите за определяне 
на продуктовия отпечатък и на 
организационния отпечатък върху 
околната среда, определени в точка 2, 
букви а) и б) от Препоръка 2013/179/ЕС 
на Комисията31. От особена важност е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, в 
хода на които да се разгледа 
напредъкът и целесъобразността на 
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заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

други предложения в рамките на 
плана за действие „Финансиране за 
устойчив растеж“, и тези консултации 
да бъдат проведени в съответствие с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

_________________ _________________

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 
оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 
оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 84
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 
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следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии, в това 
число метода за изчисляване на 
въглеродните емисии и на икономиите 
на въглеродни емисии, свързани с 
базовите активи, като се вземат предвид 
методите за определяне на продуктовия 
отпечатък и на организационния 
отпечатък върху околната среда, 
определени в точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията31. 
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, 
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии, в това 
число метода за изчисляване на 
въглеродните емисии и на икономиите 
на въглеродни емисии, свързани с 
базовите активи, като се вземат предвид 
методите за определяне на продуктовия 
отпечатък и на организационния 
отпечатък върху околната среда, 
определени в точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията31. 
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи открити и 
обществени консултации по време на 
подготвителната си работа по всеки от 
делегираните актове, включително на 
експертно равнище, както и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

_________________ _________________

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 
оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 
оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

Or. fr
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Изменение 85
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 
следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии, в 
това число метода за изчисляване на 
въглеродните емисии и на икономиите 
на въглеродни емисии, свързани с 
базовите активи, като се вземат предвид 
методите за определяне на продуктовия 
отпечатък и на организационния 
отпечатък върху околната среда, 
определени в точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията31.
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, 
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 
следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за климатичен преход и 
за отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии, в това число 
метода за изчисляване на въглеродните 
емисии и на икономиите на въглеродни 
емисии, свързани с базовите активи, 
като се вземат предвид методите за 
определяне на продуктовия отпечатък и 
на организационния отпечатък върху 
околната среда, определени в точка 2, 
букви а) и б) от Препоръка 2013/179/ЕС 
на Комисията31. От особена важност е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, 
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
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документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

_________________ _________________

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 
оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 
оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 86
Нина Гил

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 
следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие
в областта на въглеродните емисии, в 
това число метода за изчисляване на 
въглеродните емисии и на икономиите 
на въглеродни емисии, свързани с 
базовите активи, като се вземат предвид 

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 
следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за отрицателни въглеродни 
емисии, в това число метода за 
изчисляване на въглеродните емисии и 
на икономиите на въглеродни емисии, 
свързани с базовите активи, като се 
вземат предвид методите за определяне 
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методите за определяне на продуктовия 
отпечатък и на организационния 
отпечатък върху околната среда, 
определени в точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията31.
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, 
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

на продуктовия отпечатък и на 
организационния отпечатък върху 
околната среда, определени в точка 2, 
букви а) и б) от Препоръка 2013/179/ЕС 
на Комисията31. От особена важност е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, 
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

_________________ _________________

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 
оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 
оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 87
Паул Танг

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 

(19) За да се повиши прозрачността и 
да се осигури подходящо ниво на 
хармонизиране, на Комисията следва да 
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се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 
следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии, в това 
число метода за изчисляване на 
въглеродните емисии и на икономиите 
на въглеродни емисии, свързани с 
базовите активи, като се вземат предвид 
методите за определяне на продуктовия 
отпечатък и на организационния 
отпечатък върху околната среда, 
определени в точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията31.
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище, 
както и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с
подготовката на делегираните актове.

се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да уточни 
допълнително минималното съдържание 
на задълженията за оповестяване, които 
следва да се прилагат за 
администраторите на бенчмаркове, 
вземащи предвид ЕСУ цели, както и да 
уточни минималните стандарти за 
хармонизиране на методиката на 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии, в това 
число метода за изчисляване на 
въглеродните емисии и на икономиите 
на въглеродни емисии, свързани с 
базовите активи, като се вземат предвид 
методите за определяне на продуктовия 
отпечатък и на организационния 
отпечатък върху околната среда, 
определени в точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията31.
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи обществени
консултации по време на 
подготвителната си работа, както и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системен достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

_________________ _________________

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 
оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията 
от 9 април 2013 г. относно използването 
на общи методи за измерване и 
оповестяване на показатели за 
екологосъобразността на продукти и 
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организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

организации на база жизнения цикъл
(ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 88
Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Данните, които се използват 
за бенчмаркове от регулирани данни, 
следва да бъдат получавани директно 
от място на търговия, от одобрен 
механизъм за докладване или от 
посредник, при условие че този 
посредник няма свободата на 
действие да променя входните данни.

Or. en

Изменение 89
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) „бенчмарк за ниски въглеродни 
емисии“ е бенчмарк, при който
базовите активи, за целите на точка 1,
буква б), подточка ii) от настоящия 
параграф, са подбрани по такъв 
начин, че полученият портфейл на 
бенчмарка е с по-ниски въглеродни 
емисии в сравнение с активите, 
включени в стандартен, претеглен 
спрямо капитала бенчмарк, и който е 
формиран в съответствие със 

(23a) „бенчмарк, съответстващ на
Парижкото споразумение“, е широко 
диверсифициран бенчмарк, който се 
стреми да осигури съвместимо с пътя 
за декарбонизация представителство 
на даден пазар въз основа на сценария 
за изменението на климата, обвързан 
с най-малко 75% вероятност за
ограничаване на глобалното 
затопляне до значително под 2°C в 
края на 21-и век съгласно целите на
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стандартите, установени в делегираните 
актове, посочени в член 19а, параграф 2;

Парижкото споразумение (като се 
има предвид възможното 
преразглеждане на целта на 
Парижкото споразумение за 
ограничаване на глобалното 
затопляне до 1,5°C до края на 21-и век 
въз основа на данните, изложени в 
специалния доклад на МКИК от месец 
октомври), и който е формиран в 
съответствие със стандартите, 
установени в делегираните актове, 
посочени в член 19а, параграф 2. 
Подобни бенчмаркове определят по-
голяма тежест за икономическите 
дейности, които допринасят за 
ускоряване на декарбонизацията на 
даден пазар, и по-малка тежест за
икономическите дейности, които се 
очаква да отчетат спад в 
декарбонизирания пазар, в 
съответствие със съотношенията, 
установени в избрания път за 
декарбонизация;

Or. en

Изменение 90
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) „бенчмарк за ниски въглеродни 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф,
са подбрани по такъв начин, че
полученият портфейл на бенчмарка е 
с по-ниски въглеродни емисии в 
сравнение с активите, включени в 
стандартен, претеглен спрямо 
капитала бенчмарк, и който е 
формиран в съответствие със 

(23a) „бенчмарк за ниски въглеродни 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи са подбрани по такъв начин, че
техните дейности съответстват на 
целта за глобално затопляне по 
Парижкото споразумение от 1,5°C,
който е формиран в съответствие със 
стандартите, установени в делегираните 
актове, посочени в член 19а, параграф 2, 
и при който портфейлът на базовите 
активи не е изложен на дружества, 
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стандартите, установени в делегираните 
актове, посочени в член 19а, параграф 2;

извършващи някоя от следните 
икономически дейности:

– проучване, добиване, дистрибуция и 
обработване на изкопаеми горива;

– изграждане и поддръжка на 
електроцентрали, които изгарят 
изкопаеми горива;

– изграждане, експлоатация и 
поддръжка на авиационна 
инфраструктура;

Or. en

Изменение 91
Сайед Камал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) „бенчмарк за ниски въглеродни 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф, са
подбрани по такъв начин, че
полученият портфейл на бенчмарка е 
с по-ниски въглеродни емисии в 
сравнение с активите, включени в
стандартен, претеглен спрямо 
капитала бенчмарк, и който е 
формиран в съответствие със 
стандартите, установени в делегираните 
актове, посочени в член 19а, параграф 2;

(23a) „бенчмарк за ниски въглеродни 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф, са 
подбрани, претеглени или изключени 
въз основа на това, че имат по-ниски 
въглеродни емисии в сравнение с
базовите активи, включени в
специално посочен индекс „майка“, и 
който е формиран в съответствие със 
стандартите, установени в делегираните 
актове, посочени в член 19а, параграф 2. 
Индексът „майка“ е индекс, който 
определя базовия набор от активи, 
налични за включване в рамките на 
даден бенчмарк, преди прилагането на 
каквито и да било критерии за 
определяне на тежестта, подбор или 
изключване;

Or. en
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Изменение 92
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) „бенчмарк за ниски въглеродни 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф, са 
подбрани по такъв начин, че полученият 
портфейл на бенчмарка е с по-ниски 
въглеродни емисии в сравнение с
активите, включени в стандартен, 
претеглен спрямо капитала бенчмарк,
и който е формиран в съответствие със 
стандартите, установени в 
делегираните актове, посочени в 
член 19а, параграф 2;

(23а) „бенчмарк за ниски въглеродни 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф, са 
подбрани по такъв начин, че полученият 
портфейл на бенчмарка е с по-ниски 
въглеродни емисии в сравнение с
индекси, при които се използва 
същата методика, но без да се вземат 
предвид въглеродните емисии, и който 
е формиран в съответствие с 
минималните стандарти, установени 
в делегираните актове, посочени в 
член 19а, параграф 2, или в 
съответствие с индексите, които са 
налични на пазара като такива;

Or. fr

Изменение 93
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) „бенчмарк за ниски въглеродни 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф, са 
подбрани по такъв начин, че
полученият портфейл на бенчмарка е 
с по-ниски въглеродни емисии в 
сравнение с активите, включени в 

(23a) „бенчмарк за положително 
екологично въздействие“ е бенчмарк, 
при който базовите активи, за целите на 
точка 1, буква б), подточка ii) от 
настоящия параграф, са подбрани въз 
основа на факта, че техният нетен 
екологичен отпечатък е 
положителен, и който е формиран в 
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стандартен, претеглен спрямо 
капитала бенчмарк, и който е
формиран в съответствие със 
стандартите, установени в делегираните 
актове, посочени в член 19а, параграф 2;

съответствие със стандартите, 
установени в делегираните актове, 
посочени в член 19а, параграф 2;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1011)

Изменение 94
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) „бенчмарк за ниски въглеродни 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф, са 
подбрани по такъв начин, че полученият 
портфейл на бенчмарка е с по-ниски 
въглеродни емисии в сравнение с 
активите, включени в стандартен, 
претеглен спрямо капитала бенчмарк, и 
който е формиран в съответствие със 
стандартите, установени в делегираните 
актове, посочени в член 19а, параграф 2;

(23a) „бенчмарк за климатичен 
преход“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф, са 
подбрани по такъв начин, че полученият 
портфейл на бенчмарка е с емисии на 
парникови газове в сравнение с 
активите, включени в стандартен, 
претеглен спрямо капитала бенчмарк, и 
който е формиран в съответствие със 
стандартите, установени в делегираните 
актове, посочени в член 19а, параграф 2;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=BG)

Изменение 95
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(23б) „бенчмарк за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии“ е бенчмарк, при 
който базовите активи, за целите на 
точка 1, буква б), подточка ii) от 
настоящия параграф, са подбрани въз 
основа на факта, че техните 
икономии на въглеродни емисии 
надвишават въглеродния отпечатък 
на актива, и който е формиран в 
съответствие със стандартите, 
установени в делегираните актове, 
посочени в член 19а, параграф 2;

заличава се

Or. en

Изменение 96
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

23б) „бенчмарк за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии“ е бенчмарк, при
който базовите активи, за целите на 
точка 1, буква б), подточка ii) от 
настоящия параграф, са подбрани въз 
основа на факта, че техните 
икономии на въглеродни емисии 
надвишават въглеродния отпечатък 
на актива, и който е формиран в 
съответствие със стандартите, 
установени в делегираните актове, 
посочени в член 19а, параграф 2;

(23б) „бенчмарк за климатичен 
преход“ е бенчмарк, който отговаря на 
всички посочени по-долу изисквания:

i) базовите активи, подбрани за 
бенчмарка, са в процес на привеждане 
в съответствие с Парижкото 
споразумение за ограничаване на 
глобалното затопляне до 1,5°C;

ii) плановете на емитентите на 
активи за намаляване на емисиите
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трябва да включват измерими и 
обвързани със срокове цели, които са 
надеждни и основани на 
доказателства;

iii) дружествата, отговорни за 
базовите активи, разполагат с 
планове за намаляване на емисиите, 
които са подробни и разбити до 
равнището на отделните физически 
активи, за да се предостави 
възможност за вземане на решение по 
този въпрос;

iv) емитентите на активи трябва 
ежегодно да представят доклад за 
постигнатия напредък по отношение 
на тези цели;

v) бенчмаркът е формиран в 
съответствие със стандартите, 
установени в делегираните актове, 
посочени в член 19а, параграф 2;

Or. en

Изменение 97
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) „бенчмарк за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии“ е бенчмарк, при 
който базовите активи, за целите на 
точка 1, буква б), подточка ii) от 
настоящия параграф, са подбрани въз 
основа на факта, че техните 
икономии на въглеродни емисии 
надвишават въглеродния отпечатък 
на актива, и който е формиран в 
съответствие със стандартите, 
установени в делегираните актове, 

(23б) заличава се
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посочени в член 19а, параграф 2;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1011)

Изменение 98
Сайед Камал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) „бенчмарк за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии“ е бенчмарк, при 
който базовите активи, за целите на 
точка 1, буква б), подточка ii) от 
настоящия параграф, са подбрани въз 
основа на факта, че техните икономии 
на въглеродни емисии надвишават 
въглеродния отпечатък на актива, и 
който е формиран в съответствие със 
стандартите, установени в делегираните 
актове, посочени в член 19а, параграф 2;

(23б) „бенчмарк за намаляване на 
нетните емисии“ е бенчмарк, при 
който базовите активи, за целите на 
точка 1, буква б), подточка ii) от 
настоящия параграф, са подбрани въз 
основа на факта, че приносът на 
активите за намаляване на 
въглеродните емисии е по-голям от 
емисиите, и който е формиран в 
съответствие със стандартите, 
установени в делегираните актове, 
посочени в член 19а, параграф 2;

Or. en

Изменение 99
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) „бенчмарк за положително 
въздействие в областта на въглеродните 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф, са 

(23б) „бенчмарк за положително 
въздействие в областта на въглеродните 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф, са 
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подбрани въз основа на факта, че 
техните икономии на въглеродни 
емисии надвишават въглеродния 
отпечатък на актива, и който е 
формиран в съответствие със 
стандартите, установени в 
делегираните актове, посочени в 
член 19а, параграф 2;

подбрани въз основа на факта, че 
техните икономии на въглеродни 
емисии надвишават въглеродния 
отпечатък на актива, и който е 
формиран в съответствие с 
минималните стандарти, установени 
в делегираните актове, посочени в 
член 19а, параграф 2;

Or. fr

Изменение 100
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) „бенчмарк за положително
въздействие в областта на въглеродните 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф, са 
подбрани въз основа на факта, че 
техните икономии на въглеродни 
емисии надвишават въглеродния 
отпечатък на актива, и който е 
формиран в съответствие със 
стандартите, установени в делегираните 
актове, посочени в член 19а, параграф 2;

(23б) „бенчмарк за отрицателно
въздействие в областта на въглеродните 
емисии“ е бенчмарк, при който базовите 
активи, за целите на точка 1, буква б), 
подточка ii) от настоящия параграф, са 
подбрани въз основа на факта, че 
техните икономии на въглеродни 
емисии надвишават въглеродния 
отпечатък на актива, и който е 
формиран в съответствие със 
стандартите, установени в делегираните 
актове, посочени в член 19а, параграф 2;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=BG)

Изменение 101
Нина Гил

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) „бенчмарк за положително
въздействие в областта на въглеродните 
емисии“ е бенчмарк, при който 
базовите активи, за целите на 
точка 1, буква б), подточка ii) от 
настоящия параграф, са подбрани въз 
основа на факта, че техните 
икономии на въглеродни емисии
надвишават въглеродния отпечатък 
на актива, и който е формиран в 
съответствие със стандартите, 
установени в делегираните актове, 
посочени в член 19а, параграф 2.;

(23б) „бенчмаркове за отрицателни
въглеродни емисии“ означава, че
индексните дружества като 
портфейл произвеждат стоки по 
начин, който премахва повече 
въглеродни емисии от въздуха, 
отколкото отделя. Това означава, че 
компонентите на индекса ще трябва 
да докажат, че поддържат в 
равновесие всички техни остатъчни 
емисии с въглеродни поглъщания (в 
сравнение с традиционния начин на 
производство на стоки).

Or. en

Изменение 102
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23бa) „бенчмарк за климатичен 
преход“ е бенчмарк, при който 
базовите активи са подбрани въз 
основа на това, че имат ясна, 
публична, измерима и обвързана със 
срокове научно обоснована цел и 
свързан с нея подробен план за 
изпълнение на равнището на 
активите, за да се намалят техните 
емисии на парникови газове в 
съответствие с пътя за 
декарбонизация въз основа на 
сценария за изменението на климата, 
обвързан с най-малко 75% вероятност 
за ограничаване на глобалното 
затопляне до значително под 2°C в 
края на 21-и век съгласно целите на 
Парижкото споразумение (като се 
има предвид възможното 
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преразглеждане на целта на 
Парижкото споразумение за 
ограничаване на глобалното 
затопляне до 1,5°C до края на 21-и век 
въз основа на данните, изложени в 
специалния доклад на МКИК от месец 
октомври), като се докладва ежегодно
относно отбелязания напредък към
постигането на целта.

Or. en

Изменение 103
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При разработването на 
посочените в точки 23a и 23б 
бенчмаркове администраторите на 
бенчмаркове трябва да разполагат с 
достатъчно гъвкавост, за да 
разработят формулата за изчисление 
на методиката си така, че да се 
отчита бързото развитие на 
параметрите за устойчивост и на 
технологиите, които ги измерват.

Or. fr

Изменение 104
Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 24а

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1а. Член 3, параграф 1 се изменя, 
както следва:

a) точка 24 се заменя

„а) входящите данни, предоставени 
изцяло от:“

точка 24, буква а), подточка vii) се 
заменя:

„vii) доставчик на услуги, на когото 
администраторът на бенчмарк е 
възложил събирането на данни в 
съответствие с член 10, с изключение 
на член 10, параграф 3, буква е), при 
условие че доставчикът на услуги 
получава данните изцяло от субект, 
посочен в подточки i) – vi);“

Or. en

Изменение 105
Паул Танг

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В член 3, параграф 1 се добавя 
следната алинея:

„1a) Четири години след влизането в 
сила на настоящия регламент 
доставчиците на бенчмаркове 
гарантират, че всички бенчмаркове, 
които се предоставят и публикуват, 
са изцяло в съответствие с 
ангажиментите по Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата, въведени в правото на 
Съюза, и имат положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии въз основа на 
стандартизирана методика, която 
ще бъде разработена от Комисията в 
делегиран акт, публикуван не по-късно 
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от две години след влизането в сила 
на настоящия регламент. Комисията 
също така разглежда начина, по 
който бенчмарковете могат да бъдат 
приведени в съответствие с други 
екологични, социални и управленски 
фактори.“

Or. en

Изменение 106
Нина Гил

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 11 – параграф 1 – буква e (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В член 11, параграф 1 се добавя 
следното:

„е) до 2022 г. администраторът на 
критични и значими бенчмаркове 
използва само данни, които са 
съобразени с ангажиментите по 
Парижкото споразумение, въведени в 
законодателството на ЕС.“;

Or. en

Изменение 107
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 13 – алинея 1 – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обяснение на начина, по който 
основните елементи на определената в 
буква а) методика отразяват 
екологичните, социалните и 

г) обяснение на начина, по който 
основните елементи на определената в 
буква а) методика отразяват 
екологичните, социалните и 
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управленските (ЕСУ) фактори за всеки 
бенчмарк или група от бенчмаркове, 
които изпълняват или са съобразени с 
ЕСУ цели;

управленските (ЕСУ) фактори, 
включително ключовите показатели
за кръгова икономика, като емисиите 
на СО2, други емисии, въздействието 
върху биологичното разнообразие, 
генерирането на отпадъци, 
използването на енергия, енергията
от възобновяеми източници, 
суровините, водите и прякото и 
непрякото земеползване, които ще 
бъдат разработени в съответствие 
със съобщението на Комисията от 16 
януари 2018 г. относно рамката за 
мониторинг на кръговата икономика;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1011)

Изменение 108
Сайед Камал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 13 – параграф 1 – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обяснение на начина, по който 
основните елементи на определената в 
буква а) методика отразяват 
екологичните, социалните и 
управленските (ЕСУ) фактори за всеки 
бенчмарк или група от бенчмаркове,
които изпълняват или са съобразени с 
ЕСУ цели;

г) обяснение на начина, по който 
основните елементи на определената в 
буква а) методика отразяват 
екологичните, социалните и 
управленските (ЕСУ) фактори за всеки 
бенчмарк или група от бенчмаркове,
които се популяризират като 
изпълняващи или съобразени с ЕСУ 
цели;

Or. en

Изменение 109
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 2 – буква а
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Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 13 – параграф 1 – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обяснение на начина, по който 
основните елементи на определената в 
буква а) методика отразяват 
екологичните, социалните и 
управленските (ЕСУ) фактори за всеки 
бенчмарк или група от бенчмаркове, 
които изпълняват или са съобразени с 
ЕСУ цели;

г) обяснение на начина, по който 
основните елементи на определената в 
буква а) методика отразяват 
екологичните, социалните и 
управленските (ЕСУ) фактори за всеки 
бенчмарк или група от бенчмаркове;

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява необходимостта отделянето на внимание по отношение на 
ЕСУ опасенията да се превърне в неразделна част от всички търговски сделки във 
финансовата система, вместо да заемат определена ниша.

Изменение 110
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 13 – параграф 1 – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обяснение на начина, по който 
основните елементи на определената в 
буква а) методика отразяват 
екологичните, социалните и 
управленските (ЕСУ) фактори за всеки 
бенчмарк или група от бенчмаркове, 
които изпълняват или са съобразени с 
ЕСУ цели;

г) обяснение на начина, по който 
основните елементи на определената в 
буква а) методика отразяват 
екологичните, социалните и 
управленските (ЕСУ) фактори за всеки 
бенчмарк или група от бенчмаркове;

Or. en

Изменение 111
Мат Карти
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Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 2 – буква аа (нова)
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 13 – параграф 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) „гa) обяснение на начина, по 
който бенчмарк или група от 
бенчмаркове оказва въздействие върху 
климата, по-специално степента им 
на привеждане в съответствие с 
целите на Парижкото 
споразумение;“;

Or. en

Изменение 112
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 2 – буква аа (нова)
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 13 – параграф 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) гa) „информация относно 
степента на съответствие на всеки 
бенчмарк или група от бенчмаркове с 
целите на Парижкото споразумение 
относно изменението на климата;“;

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява необходимостта отделянето на внимание по отношение на 
ЕСУ опасенията да се превърне в неразделна част от всички търговски сделки във 
финансовата система, вместо да заемат определена ниша.

Изменение 113
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 2 – буква б
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Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 13 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове, с които да се уточни 
минималното съдържание на 
обяснението, посочено в параграф 1, 
буква г);

2a. След консултации с ESMA в 
съответствие с член 49 Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове, с които да се уточни 
минималното съдържание на 
обяснението, посочено в параграф 1, 
буква г). Делегираните актове не 
задължават администраторите на 
бенчмаркове да оповестяват каквато 
и да било информация, която по 
своето естество представлява 
фирмена собственост или е 
поверителна.

Or. en

Изменение 114
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 13 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове, с които да се уточни 
минималното съдържание на 
обяснението, посочено в параграф 1, 
буква г);

2a. В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове, с които да се уточни 
минималното съдържание на 
обяснението, посочено в параграф 1, 
буква г) от настоящия член, и да 
актуализира насоките за 
декларацията за бенчмарка, посочена 
в член 27, за да включи позовавания на 
ЕСУ рискове и показатели за 
устойчивост.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1011)
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Изменение 115
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 13 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове, с които да се уточни 
минималното съдържание на 
обяснението, посочено в параграф 1,
буква г);

2a. В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове, с които да се уточни 
минималното съдържание на 
обяснението, посочено в параграф 1,
букви г) и д), както и стандартният
формат, който ще се използва;

Or. en

Изменение 116
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за климатичен преход и 
за отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=BG)

Изменение 117
Сайед Камал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за намаляване на нетни
емисии

Or. en

(Това изменение на определението се прилага в целия текст)

Изменение 118
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии

Бенчмаркове, съответстващи на
Парижкото споразумение, и за
климатичен преход

Or. en

Изменение 119
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за климатичен преход

Or. en

Изменение 120
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Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за положително
екологично въздействие

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1011)

Изменение 121
Нина Гил

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за отрицателни въглеродни 
емисии

Or. en

Изменение 122
Сайед Камал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за намаляване на нетни
емисии
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Or. en

Изменение 123
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за климатичен преход

Or. en

Изменение 124
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за положително
екологично въздействие

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1011)

Изменение 125
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии или за положително
въздействие в областта на въглеродните 
емисии в допълнение към или вместо 
изискванията по дял II, III и IV.

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове за климатичен преход
или за отрицателно въздействие в 
областта на въглеродните емисии в 
допълнение към или вместо 
изискванията по дял II, III и IV.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=BG)

Изменение 126
Нина Гил

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии или за положително
въздействие в областта на въглеродните 
емисии в допълнение към или вместо 
изискванията по дял II, III и IV.

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии или за отрицателни
въглеродни емисии в допълнение към 
или вместо изискванията по дял II, III и 
IV.

Or. en

Изменение 127
Сайед Камал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии или за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии в допълнение към 
или вместо изискванията по дял II, III и 
IV.

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии или за намаляване на нетните
емисии в допълнение към или вместо 
изискванията по дял II, III и IV.

Or. en

Изменение 128
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии или за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии в допълнение 
към или вместо изискванията по дял II, 
III и IV.

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове, съответстващи на
Парижкото споразумение, или за
климатичен преход в допълнение към 
или вместо изискванията по дял II, III и 
IV.

Or. en

Изменение 129
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии или за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии в допълнение 
към или вместо изискванията по дял II, 
III и IV.

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии или за климатичен преход в 
допълнение към или вместо 
изискванията по дял II, III и IV.

Or. en

Изменение 130
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии или за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии в допълнение 
към или вместо изискванията по дял II, 
III и IV.

(1) Изискванията, предвидени в 
приложение III, се прилагат по 
отношение на изготвянето и 
предоставянето на входящи данни за 
бенчмаркове за положително
екологично въздействие в допълнение 
към или вместо изискванията по дял II, 
III и IV.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1011)

Изменение 131
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
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Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да 
приеме делегирани актове, с които да 
се уточнят минималните стандарти 
за бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии, в това число:

заличава се

a) критериите за подбор на базови 
активи, включително, ако е 
приложимо, критериите за 
изключване на активи;

б) критериите и методът за 
определяне на тежестта на базовите 
активи в бенчмарка;

в) методът за изчисление на 
въглеродните емисии и икономиите 
на въглеродни емисии, свързани с 
основните активи.;

Or. en

Обосновка

Това са решения с големи последици, които не следва да се вземат чрез делегиран акт.

Изменение 132
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3а (нова) – член 19а – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 
уточнят минималните стандарти за 
бенчмарковете за ниски въглеродни 

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 
уточнят минималните стандарти за 
бенчмарковете за ниски въглеродни 



AM\1167632BG.docx 77/137 PE629.650v01-00

BG

емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии, в това
число:

емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии, като
това трябва да е съвместимо с 
бързото развитие на параметрите за 
устойчивост и със значителна 
гъвкавост за администраторите на 
бенчмаркове при разработването на 
формулата за изчисление на 
методиката им. Минималните 
стандарти трябва да включват:

Or. fr

Изменение 133
Лийве Вийринк

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 
уточнят минималните стандарти за 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии, в 
това число:

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 
уточнят минималните стандарти за 
бенчмарковете за климатичен преход и 
за отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии, в това число:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=BG)

Изменение 134
Сайед Камал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 
уточнят минималните стандарти за
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии, в 
това число:

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 
уточнят минималните стандарти за
изготвяне на бенчмаркове за ниски 
въглеродни емисии и за намаляване на 
нетните емисии, в това число:

Or. en

Изменение 135
Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да 
приеме делегирани актове, с които да 
се уточнят минималните стандарти 
за бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии, в 
това число:

(2) Администраторът на 
бенчмарк за климатичен преход или 
за отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии приема 
официално, документира и 
оповестява методиката, използвана 
за изчисляването на тези 
бенчмаркове, в това число:

Or. en

Изменение 136
Нина Гил

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 
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уточнят минималните стандарти за 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии, в 
това число:

уточнят минималните стандарти за 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за отрицателни въглеродни
емисии, в това число:

Or. en

Изменение 137
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 
уточнят минималните стандарти за 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии, в 
това число:

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 
уточнят минималните стандарти за 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за климатичен преход, в това 
число:

Or. en

Изменение 138
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял III – глава 3a (нова) – член 19а – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 
уточнят минималните стандарти за 
бенчмарковете за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие в 

(2) В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приеме 
делегирани актове, с които да се 
уточнят минималните стандарти за 
бенчмарковете за положително
екологично въздействие, в това число:
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областта на въглеродните емисии, в 
това число:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1011)

Изменение 139
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял IIІ – глава 3а (нова) – член 19а – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) методът за изчисление на 
въглеродните емисии и икономиите 
на въглеродни емисии, свързани с 
основните активи.;

в) научно обоснована методическа 
рамка и избрания път за 
декарбонизация за бенчмарка;
свързаните с това метрика и прагове, 
използвани за подбор, определяне на 
тежестта и изключване на 
икономически дейности в 
съответствие с пътя за 
декарбонизация и за оценка на 
експозицията на базовите активи на 
такива икономически дейности;

Or. en

Изменение 140
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял IIІ – глава 3а (нова) – член 19а – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) методът за изчисление на 
въглеродните емисии и икономиите на 
въглеродни емисии, свързани с 
основните активи.;

в) методът за изчисление на 
въглеродните емисии, други емисии,
въздействието върху биологичното 
разнообразие, генерирането на 
отпадъци и използването на енергия,
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енергията от възобновяеми 
източници, суровините, водите и 
прякото и непрякото земеползване,
свързани с основните активи.;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Изменение 141
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял IIІ – глава 3а (нова) – член 19а – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) методът за изчисление на
въглеродните емисии и икономиите на 
въглеродни емисии, свързани с
основните активи.;

в) методът за изчисление на
емисиите на парникови газове и 
икономиите на въглеродни емисии, 
свързани с основните активи.;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=BG)

Изменение 142
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял IIІ – глава 3а (нова) – член 19а – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) методът за изчисление на 
въглеродните емисии и икономиите 
на въглеродни емисии, свързани с 
основните активи.;

в) общата методическа рамка и 
път за декарбонизация за бенчмарка;

Or. en
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Изменение 143
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял IIІ – глава 3а (нова) – член 19а – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) съпоставяне на избраните 
икономически дейности с 
таксономията на Съюза;

Or. en

Изменение 144
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/1011
Дял IIІ – глава 3а (нова) – член 19а – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) стандартният формат за 
оповестявания, изисквани съгласно
приложение ІІІ.“

Or. en

Изменение 145
Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 21 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В член 21 последната алинея на 
параграф 3 се изменя, както следва:

„До изтичането на този срок 
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компетентният орган прави преглед 
на решението си да задължи 
администратора да продължи да 
публикува бенчмарка и може, когато е 
необходимо, да удължи срока с 
подходящ период, не по-дълъг от 
12 месеца. Максималният срок на 
задължително администриране не 
може да надвишава общо 5 години.“;

Or. en

Изменение 146
Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3б (нова)
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 23 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В член 23 последната алинея на 
параграф 6 се изменя, както следва:

„Максималният срок на 
задължително предоставяне на данни 
в съответствие с първа алинея, букви 
а) и б) не може да надвишава общо 5 
години.“;

Or. en

Изменение 147
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 
декларацията за бенчмарка се посочва 
обяснение за начина, по който 
екологичните, социалните и 
управленските фактори са отразени за 

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 
декларацията за бенчмарка се посочва 
обяснение за начина, по който 
екологичните, социалните и 
управленските фактори са отразени за 
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всеки изготвен и публикуван бенчмарк 
или група от бенчмаркове, които 
изпълняват или са съобразени с ЕСУ 
цели.

всеки изготвен и публикуван бенчмарк 
или група от бенчмаркове, в това число 
степента им на привеждане в 
съответствие с целите на 
Парижкото споразумение. Тази 
информация следва да се оповестява в 
стандартизиран формат с цветово 
обозначаване на информацията 
относно степента на привеждане в 
съответствие с Парижкото 
споразумение.

Or. en

Изменение 148
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За всяко изискване в параграф 2 
в декларацията за бенчмарка се посочва 
обяснение за начина, по който 
екологичните, социалните и 
управленските фактори са отразени за 
всеки изготвен и публикуван бенчмарк 
или група от бенчмаркове, които 
изпълняват или са съобразени с ЕСУ 
цели.

2а. За изискванията в параграф 2, 
букви б), в) и ж) в декларацията за 
бенчмарка се посочва обяснение за 
начина, по който екологичните, 
социалните и управленските фактори са 
отразени за всеки изготвен и 
публикуван бенчмарк или група от 
бенчмаркове, които изпълняват или са 
съобразени с ЕСУ цели.

Or. fr

Изменение 149
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 27 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 
декларацията за бенчмарка се посочва 
обяснение за начина, по който 
екологичните, социалните и 
управленските фактори са отразени за
всеки изготвен и публикуван бенчмарк 
или група от бенчмаркове, които 
изпълняват или са съобразени с ЕСУ 
цели.

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 
декларацията за бенчмарка се посочва 
обяснение за начина, по който 
екологичните, социалните и 
управленските фактори са отразени във
всеки изготвен бенчмарк или група от 
бенчмаркове, в това число степента 
им на привеждане в съответствие с 
целите на Парижкото споразумение 
относно изменението на климата.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява необходимостта отделянето на внимание по отношение на 
ЕСУ опасенията да се превърне в неразделна част от всички търговски сделки във 
финансовата система, вместо да заемат определена ниша.

Изменение 150
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 
декларацията за бенчмарка се посочва 
обяснение за начина, по който 
екологичните, социалните и 
управленските фактори са отразени за 
всеки изготвен и публикуван бенчмарк 
или група от бенчмаркове, които 
изпълняват или са съобразени с ЕСУ 
цели.

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 
декларацията за бенчмарка се посочва 
обяснение за начина, по който 
екологичните, социалните и 
управленските фактори са отразени за 
всеки изготвен и публикуван бенчмарк 
или група от бенчмаркове.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1011)

Изменение 151
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Паул Танг

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 
декларацията за бенчмарка се посочва 
обяснение за начина, по който 
екологичните, социалните и 
управленските фактори са отразени за 
всеки изготвен и публикуван бенчмарк 
или група от бенчмаркове, които 
изпълняват или са съобразени с ЕСУ 
цели.

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 
декларацията за бенчмарка се посочва 
обяснение за начина, по който 
екологичните, социалните и 
управленските фактори са отразени за 
всеки изготвен и публикуван бенчмарк 
или група от бенчмаркове.

Or. en

Изменение 152
Сайед Камал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 
декларацията за бенчмарка се посочва 
обяснение за начина, по който 
екологичните, социалните и 
управленските фактори са отразени за 
всеки изготвен и публикуван бенчмарк 
или група от бенчмаркове, които
изпълняват или са съобразени с ЕСУ 
цели.

2a. За всяко изискване в параграф 2 в 
декларацията за бенчмарка се посочва 
обяснение за начина, по който 
екологичните, социалните и 
управленските фактори са отразени за 
всеки бенчмарк или група от 
бенчмаркове, които се популяризират 
като изпълняващи или съобразени с 
ЕСУ цели.

Or. en

Изменение 153
Каролине Нахтехал
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Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 27 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове, с които да 
се уточни информацията, посочена в 
параграф 2а.

заличава се

Or. en

Изменение 154
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 27 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове, с които да се уточни 
информацията, посочена в параграф 2а.

2б. В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове, с които да се уточни 
информацията, посочена в параграф 2а,
да се актуализират насоките за 
„декларацията за бенчмарка“, за да се 
включат позовавания на рисковете и 
показателите за устойчивост.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1011)

Изменение 155
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 27 – параграф 2б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове, с които да се уточни 
информацията, посочена в параграф 2а.

2б. В съответствие с член 49 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове, с които да се уточни 
информацията, посочена в параграф 2а, 
както и стандартизирани формати 
за нейното представяне.

Or. en

Изменение 156
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 51 – параграфи 1 – 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Член 51 се изменя, както 
следва:

„а) в параграф 1 датата „1 януари 
2020 г.“ се заменя с „1 януари 2022 г.“;

б) в параграф 2 датата „1 януари 
2020 г.“ се заменя с „1 януари 2022 г.“;

в) в параграф 3 датата „1 януари 
2020 г.“ се заменя с „1 януари 2022 г.“;

г) в параграф 4 датата „1 януари 
2020 г.“ се заменя с „1 януари 2022 г.“;

д) в параграф 5 датата „1 януари 
2020 г.“ се заменя с „1 януари 
2022 г.“;“

Or. en

Изменение 157
Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4a (нова)
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Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 51 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В член 51 се вмъква следният 
параграф:

„4a. Съществуващ бенчмарк, 
определен като такъв от критично 
значение посредством акт за 
изпълнение, приет от Комисията в 
съответствие с член 20, който не 
отговаря на изискванията за 
получаване на разрешение съгласно 
член 34 от настоящия регламент до 
1 януари 2020 г., може, ако 
компетентният орган счете, че 
преустановяването му би засегнало 
финансовата стабилност, да се 
използва до 31 декември 2021 г.“;

Or. en

Изменение 158
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 51 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В член 51 се вмъква следният 
параграф:

„4a. Съществуващ бенчмарк, 
определен като такъв от критично 
значение посредством акт за 
изпълнение, приет от Европейската 
комисия в съответствие с член 20, 
може да се използва в съществуващи 
и нови финансови инструменти, 
финансови договори или измервания 
на резултатите на инвестиционен 
фонд до 31 декември 2021 г.“;
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Or. en

Обосновка

Някои широко използвани бенчмаркове от критично значение все още не са в 
съответствие с регламента относно бенчмарковете. Извеждането им от употреба, 
преди да са налице заместители, може да предизвика сериозно дестабилизиране на 
пазара. Поради тази причина следва да се разреши удължаване на срока с две години.

Изменение 159
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 54 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В член 54 се вмъква следният 
параграф:

„3a. Щом влезе в сила всеобхватна и 
подробна рамка за инвестиции в 
устойчиво развитие, в която първият 
градивен елемент е [Регламентът на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на рамка за насърчаване 
на инвестициите в устойчиво 
развитие], Комисията публикува без 
неоправдано забавяне доклад за 
осъществимостта на включването на 
разпоредби за „бенчмарк за устойчиво 
развитие“ или „бенчмарк, отразяващ 
ЕСУ факторите“ в Регламент (ЕС) 
2016/1011 въз основа на рамката за 
инвестиции в устойчиво развитие. 
Този доклад се изпраща до 
Европейския парламент и до Съвета. 
При необходимост Комисията прави 
предложения, свързани с доклада.“;

Or. en

Изменение 160
Нина Гил
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Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 59 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.
За да се осигури бъдещата 
последователност и правна 
сигурност, е наложително при 
влизането в сила на таксономичните 
разпоредби на ЕС да има 
съгласуваност между двата текста.

Or. en

Изменение 161
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1
Регламент (ЕС) 2016/1011
Член 59 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила
12 месеца след публикуването на 
предвидените в настоящия регламент 
делегирани актове.

Or. fr

Изменение 162
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за климатичен преход и 
за отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии

Or. en

Изменение 163
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за намаляване на нетни
емисии

Or. en

Изменение 164
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии

Бенчмаркове, съответстващи на 
Парижкото споразумение, и за
климатичен преход

Or. en

Изменение 165
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за климатичен преход

Or. en

Изменение 166
Нина Гил

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за отрицателни въглеродни 
емисии

Or. en

Изменение 167
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за положително
екологично въздействие

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1011)

Изменение 168
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 2

Текст, предложен от Комисията Изменение



PE629.650v01-00 94/137 AM\1167632BG.docx

BG

Методика на бенчмарковете за ниски 
въглеродни емисии

Методика на бенчмарковете за
положително екологично въздействие

Or. en

Изменение 169
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методика на бенчмарковете за ниски 
въглеродни емисии

Методика на бенчмарковете за
климатичен преход

Or. en

Изменение 170
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методика на бенчмарковете за ниски 
въглеродни емисии

Оповестявания за бенчмарковете за 
ниски въглеродни емисии

Or. en

Изменение 171
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът на бенчмарк за
ниски въглеродни емисии приема 
официално, документира и оповестява 
методиката, използвана за 

1. Администраторът на бенчмарк за
положително екологично въздействие
приема официално, документира и 
оповестява методиката, използвана за 
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изчисляването на бенчмарковете за 
ниски въглеродни емисии, като описва 
следното:

изчисляването на нетното екологично 
въздействие въз основа на 
показателите за кръгова икономика, 
като описва следното:

Or. en

Изменение 172
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът на бенчмарк за 
ниски въглеродни емисии приема 
официално, документира и оповестява 
методиката, използвана за 
изчисляването на бенчмарковете за 
ниски въглеродни емисии, като описва 
следното:

1. Администраторът на бенчмарк за 
ниски въглеродни емисии или за 
намаляване на нетни емисии приема 
официално, документира и оповестява 
методиката, използвана за 
изчисляването на бенчмарковете, като 
описва следното:

Or. en

Изменение 173
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът на бенчмарк за
ниски въглеродни емисии приема 
официално, документира и оповестява 
методиката, използвана за 
изчисляването на бенчмарковете за
ниски въглеродни емисии, като описва 
следното:

1. Администраторът на бенчмарк за
климатичен преход приема официално, 
документира и оповестява методиката, 
използвана за изчисляването на 
бенчмарковете за климатичен преход, 
като описва следното:

Or. en
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Изменение 174
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът на бенчмарк за 
ниски въглеродни емисии приема 
официално, документира и оповестява 
методиката, използвана за 
изчисляването на бенчмарковете за 
ниски въглеродни емисии, като описва 
следното:

1. Администраторът на бенчмарк, 
съответстващ на Парижкото 
споразумение, приема официално, 
документира и оповестява методиката, 
използвана за изчисляването на 
бенчмарковете, съответстващи на 
Парижкото споразумение, като описва 
следното:

Or. en

Изменение 175
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) списък на базовите активи, 
използвани за изчисляването на 
бенчмарка за ниски въглеродни 
емисии;

заличава се

Or. en

Изменение 176
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) списък на базовите активи, 
използвани за изчисляването на 
бенчмарка за ниски въглеродни 

заличава се



AM\1167632BG.docx 97/137 PE629.650v01-00

BG

емисии;

Or. en

Изменение 177
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) списък на базовите активи, 
използвани за изчисляването на 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии;

a) списък на базовите активи, 
използвани за изчисляването на 
бенчмарка за положително нетно 
въздействие;

Or. en

Изменение 178
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) списък на базовите активи, 
използвани за изчисляването на 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии;

a) списък на базовите активи, 
използвани за изчисляването на 
бенчмарка, съответстващ на 
Парижкото споразумение;

Or. en

Изменение 179
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква б
Регламент 2016/1011
Приложение
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички критерии и методи, 
включително факторите за подбор и 
определяне на тежестта, метрика и 
приближения, използвани за 
изчисляването на бенчмарка;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това е чувствителна информация, чието оповестяване пред обществеността не 
следва да е задължително.

Изменение 180
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички критерии и методи, 
включително факторите за подбор и 
определяне на тежестта, метрика и 
приближения, използвани за
изчисляването на бенчмарка;

б) всички критерии и методи, 
включително факторите за подбор, 
изключване и определяне на тежестта, 
метрика и приближения, използвани за
методиката на бенчмарка;

Or. en

Изменение 181
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) критериите, приложими за 
изключването на активи или 
дружества, които съответстват на 
дадено ниво на въглероден отпечатък 
или ниво на изкопаеми ресурси, което 
е несъвместимо с включване в 
бенчмарка за ниски въглеродни 

заличава се



AM\1167632BG.docx 99/137 PE629.650v01-00

BG

емисии;

Or. en

Изменение 182
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) критериите, приложими за 
изключването на активи или дружества, 
които съответстват на дадено ниво на 
въглероден отпечатък или ниво на 
изкопаеми ресурси, което е 
несъвместимо с включване в бенчмарка 
за ниски въглеродни емисии;

в) критериите, приложими за 
изключването на активи или дружества, 
които съответстват на дадено ниво на 
въглероден отпечатък или ниво на 
изкопаеми ресурси, което е 
несъвместимо с включване в бенчмарка 
за климатичен преход;

Or. en

Изменение 183
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) критериите, приложими за 
изключването на активи или дружества, 
които съответстват на дадено ниво на 
въглероден отпечатък или ниво на 
изкопаеми ресурси, което е 
несъвместимо с включване в бенчмарка
за ниски въглеродни емисии;

в) критериите, приложими за 
изключването на активи или дружества, 
които съответстват на дадено ниво на 
въглероден отпечатък или ниво на 
изкопаеми ресурси, което е 
несъвместимо с включване в бенчмарка,
съответстващ на Парижкото 
споразумение;

Or. en

Изменение 184
Сирпа Пиетикяйнен
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Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) критериите, приложими за 
изключването на активи или дружества, 
които съответстват на дадено ниво 
на въглероден отпечатък или ниво на 
изкопаеми ресурси, което е 
несъвместимо с включване в 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии;

в) критериите, приложими за 
изключването на активи или дружества, 
които са свързани с отрицателно 
нетно екологично въздействие и 
следователно са несъвместими с
включване в бенчмарка за
положително въздействие;

Or. en

Изменение 185
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) критерии и методи за начина
на измерване на въглеродния 
отпечатък с бенчмарка за ниски 
въглеродни емисии, както и на 
икономиите на въглеродни емисии, 
свързани с базовите активи в 
портфейла на индекса;

г) научно обоснованата 
методическа рамка и избрания път за 
декарбонизация за бенчмарка;
свързаните с това метрика и прагове, 
използвани за подбор, определяне на
тежестта и изключване на 
икономически дейности в 
съответствие с пътя за 
декарбонизация и за оценка на 
експозицията на базовите активи на 
такива икономически дейности;

Or. en

Изменение 186
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение
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г) критерии и методи за начина 
на измерване на въглеродния 
отпечатък с бенчмарка за ниски 
въглеродни емисии, както и на
икономиите на въглеродни емисии, 
свързани с базовите активи в 
портфейла на индекса;

г) научно обоснованата 
методическа рамка и избрания път за 
декарбонизация за бенчмарка, както и
метриката и праговете, използвани за 
подбор, определяне на тежестта и 
изключване на икономически 
дейности в съответствие с пътя за 
декарбонизация и за оценка на 
експозицията на базовите активи на 
такива икономически дейности;

Or. en

Изменение 187
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) критерии и методи за начина 
на измерване на въглеродния 
отпечатък с бенчмарка за ниски 
въглеродни емисии, както и на 
икономиите на въглеродни емисии, 
свързани с базовите активи в 
портфейла на индекса;

г) начина на измерване на
въглеродните емисии с бенчмарка или
на икономиите на въглеродни емисии, 
свързани с базовите активи, по 
целесъобразност;

Or. en

Изменение 188
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) критерии и методи за начина на 
измерване на въглеродния отпечатък с 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии, 
както и на икономиите на въглеродни 
емисии, свързани с базовите активи в 
портфейла на индекса;

г) критерии и методи за начина на 
измерване на въглеродния отпечатък с 
бенчмарка за климатичен преход, 
както и на икономиите на въглеродни 
емисии, свързани с базовите активи в 
портфейла на индекса;
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Or. en

Изменение 189
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) критерии и методи за начина на 
измерване на въглеродния отпечатък с 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии, 
както и на икономиите на въглеродни 
емисии, свързани с базовите активи в 
портфейла на индекса;

г) критерии и методи за начина на 
измерване на екологичното 
въздействие с бенчмарка за
положително екологично 
въздействие, свързано с базовите 
активи в портфейла на индекса;

Or. en

Изменение 190
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) съпоставяне на избраните 
икономически дейности с 
таксономията на ЕС;

Or. en

Изменение 191
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разликата между резултатите 
на бенчмарка за ниски въглеродни 

заличава се
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емисии и индекса „майка“;

Or. en

Обосновка

Заличаването отразява новото екологосъобразно определение на „бенчмарковете за 
ниски въглеродни емисии“, така че да не се прибягва до съпоставяне с индекс „майка“.

Изменение 192
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разликата между резултатите 
на бенчмарка за ниски въглеродни 
емисии и индекса „майка“;

заличава се

Or. en

Изменение 193
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква д
Регламент 2016/1011
Приложение

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разликата между резултатите 
на бенчмарка за ниски въглеродни 
емисии и индекса „майка“;

заличава се

Or. en

Обосновка

Разликата между резултатите не е част от методиката, а по-скоро е следствие от 
нея.
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Изменение 194
Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разликата между резултатите на 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии
и индекса „майка“;

д) ако бенчмаркът проследява 
бенчмарк „майка“, разликата между 
резултатите на бенчмарка за
климатичен преход и индекса „майка“;

Or. en

Изменение 195
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разликата между резултатите на 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии
и индекса „майка“;

д) разликата между резултатите на 
бенчмарка за положително екологично 
въздействие и индекса „майка“;

Or. en

Изменение 196
Лийве Вийринк

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разликата между резултатите на 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии
и индекса „майка“;

д) разликата между резултатите на 
бенчмарка за климатичен преход и 
индекса „майка“;

Or. en
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Изменение 197
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разликата между резултатите на 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии
и индекса „майка“;

д) разликата между резултатите на 
бенчмарка, съответстващ на 
Парижкото споразумение, и индекса
„майка“;

Or. en

Изменение 198
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) положителното повторно 
определяне на тежестта на 
активите с ниски въглеродни емисии в 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии 
спрямо индекса „майка“ и 
обяснението защо е необходимо това 
повторно определяне на тежестта, 
за да се отразят избраните цели на 
бенчмарка за ниски въглеродни 
емисии;

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването на този текст е част от усилията за премахване от предложението на 
Комисията на разпоредбите, които принуждават доставчиците на индекси да се 
придържат към един-единствен, остарял метод.

Изменение 199
Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
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Приложение І – точка 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) положителното повторно 
определяне на тежестта на активите с 
ниски въглеродни емисии в бенчмарка 
за ниски въглеродни емисии спрямо 
индекса „майка“ и обяснението защо е 
необходимо това повторно определяне 
на тежестта, за да се отразят избраните 
цели на бенчмарка за ниски въглеродни 
емисии;

е) ако бенчмаркът проследява 
бенчмарк „майка“, положителното 
повторно определяне на тежестта на 
активите с ниски въглеродни емисии и с 
ниски емисии на парникови газове в 
бенчмарка за климатичен преход
спрямо индекса „майка“ и обяснението 
защо е необходимо това повторно 
определяне на тежестта, за да се отразят 
избраните цели на бенчмарка за
климатичен преход;

Or. en

Изменение 200
Лийве Вийринк

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) положителното повторно 
определяне на тежестта на активите с 
ниски въглеродни емисии в бенчмарка 
за ниски въглеродни емисии спрямо 
индекса „майка“ и обяснението защо е 
необходимо това повторно определяне 
на тежестта, за да се отразят избраните 
цели на бенчмарка за ниски въглеродни 
емисии;

е) положителното повторно 
определяне на тежестта на активите с 
ниски въглеродни емисии и с ниски 
емисии на парникови газове в 
бенчмарка за климатичен преход
спрямо индекса „майка“ и обяснението 
защо е необходимо това повторно 
определяне на тежестта, за да се отразят 
избраните цели на бенчмарка за
климатичен преход;

Or. en

Изменение 201
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) положителното повторно 
определяне на тежестта на активите с
ниски въглеродни емисии в бенчмарка 
за ниски въглеродни емисии спрямо 
индекса „майка“ и обяснението защо е 
необходимо това повторно определяне 
на тежестта, за да се отразят избраните 
цели на бенчмарка за ниски въглеродни 
емисии;

е) положителното повторно 
определяне на тежестта на активите с
положително екологично въздействие
в бенчмарка за ниски въглеродни 
емисии спрямо индекса „майка“ и 
обяснението защо е необходимо това 
повторно определяне на тежестта, за да 
се отразят избраните цели на бенчмарка 
за положително въздействие;

Or. en

Изменение 202
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) положителното повторно 
определяне на тежестта на активите с 
ниски въглеродни емисии в бенчмарка
за ниски въглеродни емисии спрямо 
индекса „майка“ и обяснението защо е 
необходимо това повторно определяне 
на тежестта, за да се отразят избраните 
цели на бенчмарка за ниски въглеродни 
емисии;

е) положителното повторно 
определяне на тежестта на активите с 
ниски въглеродни емисии в бенчмарка, 
съответстващ на Парижкото 
споразумение, спрямо индекса „майка“ 
и обяснението защо е необходимо това 
повторно определяне на тежестта, за да 
се отразят избраните цели на бенчмарка, 
съответстващ на Парижкото 
споразумение;

Or. en

Изменение 203
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) положителното повторно 
определяне на тежестта на 

е) когато бенчмаркът има 
свързан с него индекс „майка“, въз 
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активите с ниски въглеродни емисии в 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии 
спрямо индекса „майка“ и обяснението
защо е необходимо това повторно 
определяне на тежестта, за да се отразят 
избраните цели на бенчмарка за ниски 
въглеродни емисии;

основа на който алтернативно е 
определена тежестта му, обяснение
защо е необходимо това повторно 
определяне на тежестта, за да се отразят 
избраните цели на бенчмарка;

Or. en

Изменение 204
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) отношението между 
пазарната стойност на ценните 
книжа, включени в бенчмарка за 
ниски въглеродни емисии, и пазарната 
стойност на ценните книжа в 
индекса „майка“;

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването на този текст е част от усилията за премахване от предложението на 
Комисията на разпоредбите, които принуждават доставчиците на индекси да се 
придържат към един-единствен, остарял метод.

Изменение 205
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) отношението между 
пазарната стойност на ценните 
книжа, включени в бенчмарка за 
ниски въглеродни емисии, и пазарната 
стойност на ценните книжа в 

заличава се
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индекса „майка“;

Or. en

Изменение 206
Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) отношението между пазарната 
стойност на ценните книжа, включени в 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии, 
и пазарната стойност на ценните книжа 
в индекса „майка“;

ж) ако бенчмаркът проследява 
бенчмарк „майка“, отношението между 
пазарната стойност на ценните книжа, 
включени в бенчмарка за климатичен 
преход, и пазарната стойност на 
ценните книжа в индекса „майка“;

Or. en

Изменение 207
Лийве Вийринк

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) отношението между пазарната 
стойност на ценните книжа, включени в 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии, 
и пазарната стойност на ценните книжа 
в индекса „майка“;

ж) отношението между пазарната 
стойност на ценните книжа, включени в 
бенчмарка за климатичен преход, и 
пазарната стойност на ценните книжа в 
индекса „майка“;

Or. en

Изменение 208
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) отношението между пазарната 
стойност на ценните книжа, включени в 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии, 
и пазарната стойност на ценните книжа 
в индекса „майка“;

ж) отношението между пазарната 
стойност на ценните книжа, включени в 
бенчмарка за положително 
въздействие, и пазарната стойност на 
ценните книжа в индекса „майка“;

Or. en

Изменение 209
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) отношението между пазарната 
стойност на ценните книжа, включени в 
бенчмарка за ниски въглеродни емисии, 
и пазарната стойност на ценните книжа 
в индекса „майка“;

ж) отношението между пазарната 
стойност на ценните книжа, включени в 
бенчмарка, съответстващ на 
Парижкото споразумение, и пазарната 
стойност на ценните книжа в индекса
„майка“;

Or. en

Изменение 210
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква з
Регламент 2016/1011
Приложение

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) вида и източника на 
входящите данни, използвани за 
подбора на активите или 
дружествата, които са допустими за 
бенчмарка за ниски въглеродни 
емисии, в това число:

заличава се

i) емисии от източници, които се 
контролират от дружеството;
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ii) емисии от потреблението на 
закупена електроенергия, пара или 
други източници на енергия, 
генерирана нагоре по веригата спрямо 
дружеството;

iii) емисии, които са следствие от 
дейността на дружеството, но не се 
контролират пряко от дружеството;

iv) емисии, които биха продължили да 
съществуват, ако продуктите или 
услугите на дружеството биха били 
заменени със заместители с по-ниски 
въглеродни емисии („икономии на 
емисии“);

v) дали за входящите данни се 
използват методите за определяне на 
продуктовия отпечатък и на 
организационния отпечатък върху 
околната среда, както са определени в 
точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на 
Комисията;

Or. en

Обосновка

Това е чувствителна информация, чието оповестяване пред обществеността не 
следва да е задължително.

Изменение 211
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) вида и източника на входящите 
данни, използвани за подбора на 
активите или дружествата, които 
са допустими за бенчмарка за ниски 
въглеродни емисии, в това число:

з) вида и източника на входящите 
данни и начина, по който те се 
използват в рамките на методиката
за бенчмарка, за да се определи 
подборът, изключването или 
повторното определяне на 
тежестта на базовите активи, в това 
число:
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Or. en

Изменение 212
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) вида и източника на входящите 
данни, използвани за подбора на 
активите или дружествата, които са 
допустими за бенчмарка за ниски 
въглеродни емисии, в това число:

з) вида и източника на входящите 
данни, използвани за подбора на 
активите или дружествата, които са 
допустими за бенчмарка за
положително екологично 
въздействие, в това число:

Or. en

Изменение 213
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) вида и източника на входящите 
данни, използвани за подбора на 
активите или дружествата, които са 
допустими за бенчмарка за ниски 
въглеродни емисии, в това число:

з) вида и източника на входящите 
данни, използвани за подбора на 
активите или дружествата, които са 
допустими за бенчмарка за климатичен 
преход, в това число:

Or. en

Изменение 214
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) вида и източника на входящите з) вида и източника на входящите 
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данни, използвани за подбора на 
активите или дружествата, които са 
допустими за бенчмарка за ниски 
въглеродни емисии, в това число:

данни, използвани за подбора на 
активите или дружествата, които са 
допустими за бенчмарка,
съответстващ на Парижкото 
споразумение:

Or. en

Изменение 215
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) вида и източника на входящите 
данни, използвани за подбора на 
активите или дружествата, които са 
допустими за бенчмарка за ниски 
въглеродни емисии, в това число:

з) вида и източника на входящите 
данни, използвани за подбора на 
активите или дружествата, които са 
допустими за бенчмарка за ниски 
въглеродни емисии;

Or. en

Обосновка

Тези изисквания за оповестяване в действителност предписват конкретен метод, 
който вече е остарял.

Изменение 216
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) емисии от източници, които се 
контролират от дружеството;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Тези изисквания за оповестяване в действителност предписват конкретен метод, 
който вече е остарял.

Изменение 217
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) емисии от източници, които се 
контролират от дружеството;

заличава се

Or. en

Изменение 218
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) емисии от източници, които се 
контролират от дружеството;

i) въглеродни емисии, генерирани
от източници, които се контролират от 
дружеството, свързано с базовите 
активи;

Or. en

Изменение 219
Ан Сандер

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка i
Регламент (ЕС) 2016/1011
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) емисии от източници, които се i) емисии, генерирани от 
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контролират от дружеството; източници, които се контролират от
емитиращото дружество или са 
специфични за базовите активи;

Or. fr

Изменение 220
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) емисии от потреблението на 
закупена електроенергия, пара или 
други източници на енергия, 
генерирана нагоре по веригата спрямо 
дружеството;

заличава се

Or. en

Изменение 221
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) емисии от потреблението на 
закупена електроенергия, пара или 
други източници на енергия, 
генерирана нагоре по веригата спрямо 
дружеството;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези изисквания за оповестяване в действителност предписват конкретен метод, 
който вече е остарял.
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Изменение 222
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) емисии от потреблението на 
закупена електроенергия, пара или 
други източници на енергия, генерирана 
нагоре по веригата спрямо дружеството;

ii) емисии от потреблението на 
закупена електроенергия, пара или 
други източници на енергия, генерирана 
нагоре по веригата спрямо дружеството, 
свързано с базовите активи;

Or. en

Изменение 223
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) емисии, които са следствие от 
дейността на дружеството, но не се 
контролират пряко от дружеството;

заличава се

Or. en

Изменение 224
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) емисии, които са следствие от 
дейността на дружеството, но не се 
контролират пряко от дружеството;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Тези изисквания за оповестяване в действителност предписват конкретен метод, 
който вече е остарял.

Изменение 225
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) емисии, които са следствие от 
дейността на дружеството, но не се 
контролират пряко от дружеството;

iii) емисии, които са следствие от 
дейността на дружеството, свързано с 
базовите активи, но не се контролират 
пряко от дружеството, ако тези емисии 
се вземат под внимание в рамките на 
методиката на бенчмарка;

Or. en

Изменение 226
Ан Сандер

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) емисии, които са следствие от 
дейността на дружеството, но не се 
контролират пряко от дружеството;

iii) когато е приложимо и когато 
са на разположение данни, емисии, 
които са следствие от дейността на 
дружеството, но не се контролират 
пряко от дружеството;

Or. fr

Изменение 227
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка iv



PE629.650v01-00 118/137 AM\1167632BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) емисии, които биха 
продължили да съществуват, ако 
продуктите или услугите на 
дружеството биха били заменени със 
заместители с по-ниски въглеродни 
емисии („икономии на емисии“);

заличава се

Or. en

Изменение 228
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) емисии, които биха 
продължили да съществуват, ако 
продуктите или услугите на 
дружеството биха били заменени със 
заместители с по-ниски въглеродни 
емисии („икономии на емисии“);

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези изисквания за оповестяване в действителност предписват конкретен метод, 
който вече е остарял.

Изменение 229
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) емисии, които биха 
продължили да съществуват, ако 
продуктите или услугите на 
дружеството биха били заменени със 
заместители с по-ниски въглеродни 

заличава се
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емисии („икономии на емисии“);

Or. en

Изменение 230
Ан Сандер

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка iv
Регламент (ЕС) 2016/1011
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) емисии, които биха продължили 
да съществуват, ако продуктите или 
услугите на дружеството биха били 
заменени със заместители с по-ниски 
въглеродни емисии („икономии на 
емисии“);

iv) когато е приложимо и когато 
са на разположение данни, емисии, 
които биха продължили да съществуват, 
ако продуктите или услугите на 
дружеството биха били заменени със 
заместители с по-ниски въглеродни 
емисии („икономии на емисии“);

Or. fr

Изменение 231
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) дали за входящите данни се 
използват методите за определяне на 
продуктовия отпечатък и на 
организационния отпечатък върху 
околната среда, както са определени в 
точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на 
Комисията;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Тези изисквания за оповестяване в действителност предписват конкретен метод, 
който вече е остарял.

Изменение 232
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) дали за входящите данни се 
използват методите за определяне на 
продуктовия отпечатък и на 
организационния отпечатък върху 
околната среда, както са определени в 
точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на 
Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 233
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) дали за входящите данни се 
използват методите за определяне на 
продуктовия отпечатък и на 
организационния отпечатък върху 
околната среда, както са определени в 
точка 2, букви а) и б) от 
Препоръка 2013/179/ЕС на 
Комисията;

v) дали за входящите данни се 
използват световни стандарти като 
тези на работната група на Съвета 
за финансова стабилност за 
оповестяване на финансова 
информация във връзка с климата;

Or. en

Изменение 234
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Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка va (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) въздействието, изчислено въз 
основа на други показатели за кръгова 
икономика в допълнение към 
емисиите на CO2, които ще бъдат 
разработени в съответствие със 
съобщенията на Комисията от 16 
януари 2018 г. относно рамка за 
мониторинг на кръговата икономика 
и от 2 декември 2015 г., озаглавено 
„Затваряне на цикъла – план за 
действие на ЕС за кръговата 
икономика“, в това число показатели 
за други емисии, за въздействие върху 
биологичното разнообразие, за 
генерирането на отпадъци, 
използването на енергия и енергията 
от възобновяеми източници, 
суровините, водите и прякото и 
непрякото земеползване.

Or. en

Изменение 235
Ан Сандер

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква з – подточка va (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vа) предполагаемите емисии на 
дружеството;

Or. fr

Изменение 236
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква и
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) общата експозиция на 
въглеродния отпечатък на индекса на 
портфейла и очакваното въздействие 
върху смекчаването на последиците 
от изменението на климата от 
стратегията за ниски въглеродни 
емисии, която изпълнява бенчмаркът;

и) когато бенчмаркът има 
свързан с него индекс „майка“, въз 
основа на който алтернативно е 
определена тежестта му на базата 
на въглеродни емисии, разликата във 
въглеродните емисии между 
бенчмарка и индекса „майка“;

Or. en

Изменение 237
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) общата експозиция на 
въглеродния отпечатък на индекса на 
портфейла и очакваното въздействие 
върху смекчаването на последиците от 
изменението на климата от стратегията 
за ниски въглеродни емисии, която 
изпълнява бенчмаркът;

и) общата експозиция на 
въглеродния отпечатък на индекса на 
портфейла и очакваното въздействие 
върху смекчаването на последиците от 
изменението на климата от стратегията 
за климатичен преход, която изпълнява 
бенчмаркът;

Or. en

Изменение 238
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) общата експозиция на
въглеродния отпечатък на индекса на 
портфейла и очакваното въздействие 
върху смекчаването на последиците
от изменението на климата от
стратегията за ниски въглеродни 

и) нетното екологично 
въздействие на индекса на портфейла и 
очакваното въздействие върху
околната среда от стратегията, която 
изпълнява бенчмаркът;
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емисии, която изпълнява бенчмаркът;

Or. en

Изменение 239
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) общата експозиция на 
въглеродния отпечатък на индекса на 
портфейла и очакваното въздействие 
върху смекчаването на последиците от 
изменението на климата от стратегията 
за ниски въглеродни емисии, която 
изпълнява бенчмаркът;

и) очакваното въздействие върху 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и приноса към 
постигането на целите на 
Парижкото споразумение от 
стратегията за ниски въглеродни 
емисии, която изпълнява бенчмаркът;

Or. en

Изменение 240
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) общата експозиция на 
въглеродния отпечатък на индекса на 
портфейла и очакваното въздействие 
върху смекчаването на последиците от 
изменението на климата от стратегията 
за ниски въглеродни емисии, която 
изпълнява бенчмаркът;

и) очакваното въздействие върху 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата, както е 
определено от целите на Парижкото 
споразумение, от стратегията за ниски 
въглеродни емисии, която изпълнява 
бенчмаркът;

Or. en

Изменение 241
Сирпа Пиетикяйнен
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Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) мотивите за приемането на 
конкретна стратегия или цел по 
отношение на методиката за ниски 
въглеродни емисии и обяснение защо 
методиката е подходяща за 
изчисляването на целите за ниски 
въглеродни емисии на бенчмарка;

й) мотивите за приемането на 
конкретна методика, а по 
целесъобразност и на стратегия или 
цел за устойчивост, и обяснение защо 
методиката е подходяща за 
изчисляването на стратегиите или
целите за въздействието върху 
околната среда, а по целесъобразност 
и за устойчивост, на бенчмарка;

Or. en

Изменение 242
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) мотивите за приемането на 
конкретна стратегия или цел по 
отношение на методиката за ниски 
въглеродни емисии и обяснение защо
методиката е подходяща за 
изчисляването на целите за ниски 
въглеродни емисии на бенчмарка;

й) мотивите за приемането на 
конкретна стратегия или цел за ниски 
въглеродни емисии и обяснение как
методиката е приведена в 
съответствие с тази стратегия или 
цел;

Or. en

Изменение 243
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) мотивите за приемането на 
конкретна стратегия или цел по 
отношение на методиката за ниски 

й) мотивите за приемането на 
конкретна стратегия или цел по 
отношение на методиката за ниски 
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въглеродни емисии и обяснение защо 
методиката е подходяща за 
изчисляването на целите за ниски 
въглеродни емисии на бенчмарка;

въглеродни емисии и обяснение защо 
методиката е подходяща за 
изчисляването на приведените в 
съответствие с Парижкото 
споразумение цели на бенчмарка;

Or. en

Изменение 244
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) процедурата за вътрешен 
преглед и одобрение на дадена 
методика, както и честотата на 
този вътрешен преглед;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази буква е излишна, тъй като изискването вече е предвидено в член 13, параграф 1, 
буква б) от Регламента за финансовите бенчмаркове.

Изменение 245
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато оповестява 
горепосочените елементи, 
администраторът на бенчмарк не е 
задължен да оповестява информация, 
която по своето естество 
представлява фирмена собственост 
или е поверителна.

Or. en
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Изменение 246
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методика на бенчмаркове за 
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии

заличава се

Or. en

Обосновка

Вече не е необходимо поради редакцията на параграф 1 от приложението, в който са 
включени и двата бенчмарка.

Изменение 247
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методика на бенчмаркове за 
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии

Допълнителна методика на 
бенчмаркове за положително
екологично въздействие

Or. en

Изменение 248
Нина Гил

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методика на бенчмаркове за
положително въздействие в областта 

Методика на бенчмаркове за
отрицателни въглеродни емисии
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на въглеродните емисии

Or. en

Изменение 249
Лийве Вийринк

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методика на бенчмаркове за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии

Методика на бенчмаркове за
отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии

Or. en

Изменение 250
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методика на бенчмаркове за 
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии

Оповестявания на бенчмарковете за 
климатичен преход

Or. en

Изменение 251
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методика на бенчмаркове за 
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии

Методика на бенчмарковете за 
климатичен преход
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Or. en

Изменение 252
Сайед Камал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът на 
бенчмарк за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии, в допълнение 
към задълженията на 
администратора на бенчмарк за 
ниски въглеродни емисии, оповестява 
положителното въздействие на 
въглеродните емисии на всеки базов 
актив, включен в бенчмарка, и посочва 
формулата или начина на 
изчисляване, използвани за определяне 
дали икономиите на емисии 
надвишават въглеродния отпечатък 
на инвестиционния актив или на 
дружеството („коефициент на 
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии“).

заличава се

Or. en

Изменение 253
Мат Карти

Предложение за регламент
Приложение І – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът на бенчмарк за
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии, в 
допълнение към задълженията на 
администратора на бенчмарк за ниски 
въглеродни емисии, оповестява
положителното въздействие на

2. Администраторът на бенчмарк за
климатичен преход, в допълнение към 
задълженията на администратора на 
бенчмарк, съответстващ на 
Парижкото споразумение, оповестява
измеримата и обвързана със срокове
научно обоснована цел и връзката с 
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въглеродните емисии на всеки базов 
актив, включен в бенчмарка, и посочва
формулата или начина на 
изчисляване, използвани за определяне
дали икономиите на емисии 
надвишават въглеродния отпечатък 
на инвестиционния актив или на 
дружеството („коефициент на 
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии“).

придружаващия план за изпълнение и 
годишен доклад за напредъка към 
постигането на тази цел на всеки 
базов актив, включен в бенчмарка, и 
посочва научно обоснованата 
методическа рамка и избрания път за 
декарбонизация за бенчмарка;
свързаните с това метрика и прагове, 
използвани за подбор, определяне на 
тежестта и изключване на 
икономически дейности в 
съответствие с пътя за 
декарбонизация и за оценка на 
експозицията на базовите активи на 
такива икономически дейности.

Or. en

Изменение 254
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение І – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът на 
бенчмарк за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии, в допълнение 
към задълженията на администратора на 
бенчмарк за ниски въглеродни емисии,
оповестява положителното 
въздействие на въглеродните емисии 
на всеки базов актив, включен в 
бенчмарка, и посочва формулата или 
начина на изчисляване, използвани за 
определяне дали икономиите на 
емисии надвишават въглеродния 
отпечатък на инвестиционния актив 
или на дружеството („коефициент на 
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии“).

2. В допълнение към задълженията 
на администратора на бенчмарк за 
ниски въглеродни емисии,
администраторите на бенчмаркове за 
климатичен преход оповестяват за
всеки актив в бенчмарка измеримите и 
обвързани със срокове цели, както и
подробности за плановете за 
декарбонизация на емитентите на 
активите и техните годишни 
доклади за напредъка. Освен това 
администраторите оповестяват 
методическите си рамки и избрани 
пътища за декарбонизация за 
бенчмарка, както и метриката и 
праговете, използвани за подбор,
определяне на тежестта и 
изключване на икономически 
дейности в съответствие с пътя за 
декарбонизация и за оценка на 
експозицията на базовите активи на 
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такива икономически дейности.

Or. en

Изменение 255
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение І – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът на бенчмарк за 
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии, в допълнение 
към задълженията на администратора 
на бенчмарк за ниски въглеродни 
емисии, оповестява положителното 
въздействие на въглеродните емисии 
на всеки базов актив, включен в 
бенчмарка, и посочва формулата или 
начина на изчисляване, използвани за 
определяне дали икономиите на 
емисии надвишават въглеродния 
отпечатък на инвестиционния актив 
или на дружеството („коефициент на 
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии“).

2. Администраторът на бенчмарк за 
положително въздействие, в допълнение 
към задълженията, посочени по-горе,
оповестява положителното екологично
въздействие на всеки базов актив, 
включен в бенчмарка, и посочва 
формулата или начина на изчисляване, 
използвани за определяне на нетното
въздействие.

Or. en

Изменение 256
Нина Гил

Предложение за регламент
Приложение І – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът на бенчмарк 
за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии, в 
допълнение към задълженията на 
администратора на бенчмарк за ниски 
въглеродни емисии, оповестява

2. Администраторът на
бенчмаркове за отрицателни
въглеродни емисии, в допълнение към 
задълженията на администратора на 
бенчмарк за ниски въглеродни емисии, 
оповестява въздействието на 
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положителното въздействие на 
въглеродните емисии на всеки базов
актив, включен в бенчмарка, и посочва 
формулата или начина на изчисляване, 
използвани за определяне дали 
икономиите на емисии надвишават 
въглеродния отпечатък на 
инвестиционния актив или на 
дружеството („коефициент на
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии“).

въглеродните емисии на всеки базов 
актив, включен в бенчмарка, и посочва 
формулата или начина на изчисляване, 
използвани за определяне дали 
икономиите на емисии надвишават 
въглеродния отпечатък на 
инвестиционния актив или на 
дружеството („коефициент на
отрицателни въглеродни емисии“).

Or. en

Изменение 257
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът на бенчмарк за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии, в допълнение 
към задълженията на администратора на 
бенчмарк за ниски въглеродни емисии, 
оповестява положителното
въздействие на въглеродните емисии на
всеки базов актив, включен в 
бенчмарка, и посочва формулата или 
начина на изчисляване, използвани за 
определяне дали икономиите на емисии 
надвишават въглеродния отпечатък на 
инвестиционния актив или на 
дружеството („коефициент на
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии“).

2. Администраторът на бенчмарк за
отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии, в допълнение 
към задълженията на администратора на 
бенчмарк за климатичен преход, 
оповестява отрицателното
въздействие на въглеродните емисии на
равнището на портфейла и посочва 
формулата или начина на изчисляване, 
използвани за определяне дали 
икономиите на емисии надвишават 
въглеродния отпечатък на 
инвестиционния актив или на 
дружеството („коефициент на
отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии“).

Or. en

Изменение 258
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
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Приложение І – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администраторът на 
бенчмарк за отрицателно 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии документира и 
оповестява всяка методика, 
използвана за изчисляване на 
емисиите, които биха продължили да 
съществуват дори ако продуктите 
или услугите на дружеството бъдат 
заменени със заместители с по-
големи въглеродни емисии („икономии 
на емисии“), и съответния размер на 
икономиите на емисии.

Or. en

Изменение 259
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение І – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторите на 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии приемат и 
оповестяват пред ползвателите 
процедурите и мотивите за всяка 
предложена съществена промяна в 
тяхната методика. Тези процедури 
трябва да съответстват на 
приоритетната цел изчисленията на 
бенчмарковете непрекъснато да се 
придържат към целите за ниски 
въглеродни емисии или положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии. Тези процедури 
предвиждат:

заличава се

a) предварително известие в ясни 
срокове, което позволява на 
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ползвателите да анализират и 
коментират въздействието на 
предложените промени, като се вземе 
предвид изчислението на всички 
обстоятелства, направено от 
администраторите;

б) възможността ползвателите да 
представят мненията си за тези 
промени и администраторите да 
отговорят на тези мнения, когато 
въпросните мнения следва да са на 
разположение на всички потребители 
на пазара след даден период на 
консултиране, освен когато лицето, 
което предоставя мнението си, е 
поискало поверителност.

Or. en

Обосновка

На практика тези процедури са равностойни и отчасти взети буквално от член 13, 
параграфи 1 и 2 от Регламент 2016/1011.

Изменение 260
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторите на 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии 
приемат и оповестяват пред 
ползвателите процедурите и мотивите за 
всяка предложена съществена промяна в 
тяхната методика. Тези процедури 
трябва да съответстват на 
приоритетната цел изчисленията на 
бенчмарковете непрекъснато да се 
придържат към целите за ниски 
въглеродни емисии или положително
въздействие в областта на въглеродните 

3. Администраторите на 
бенчмаркове за климатичен преход и 
за отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии приемат и 
оповестяват пред ползвателите 
процедурите и мотивите за всяка 
предложена съществена промяна в 
тяхната методика. Тези процедури 
трябва да съответстват на 
приоритетната цел изчисленията на 
бенчмарковете непрекъснато да се 
придържат към целите за ниски емисии 
на парникови газове, за ниски
въглеродни емисии или отрицателно
въздействие в областта на въглеродните 
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емисии. Тези процедури предвиждат: емисии. Тези процедури предвиждат:

Or. en

Изменение 261
Нина Гил

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторите на 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии 
приемат и оповестяват пред 
ползвателите процедурите и мотивите за 
всяка предложена съществена промяна в 
тяхната методика. Тези процедури 
трябва да съответстват на 
приоритетната цел изчисленията на 
бенчмарковете непрекъснато да се 
придържат към целите за ниски 
въглеродни емисии или положително
въздействие в областта на въглеродните 
емисии. Тези процедури предвиждат:

3. Администраторите на 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за отрицателни въглеродни 
емисии приемат и оповестяват пред 
ползвателите процедурите и мотивите за 
всяка предложена съществена промяна в 
тяхната методика. Тези процедури 
трябва да съответстват на 
приоритетната цел изчисленията на 
бенчмарковете непрекъснато да се 
придържат към целите за ниски 
въглеродни емисии или отрицателни
въглеродни емисии. Тези процедури 
предвиждат:

Or. en

Изменение 262
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторите на 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии 
приемат и оповестяват пред 
ползвателите процедурите и мотивите за 
всяка предложена съществена промяна в 

3. Администраторите на 
бенчмаркове за положително 
въздействие в областта на въглеродните 
емисии приемат и оповестяват пред 
ползвателите процедурите и мотивите за 
всяка предложена съществена промяна в 
тяхната методика. Тези процедури 
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тяхната методика. Тези процедури 
трябва да съответстват на 
приоритетната цел изчисленията на 
бенчмарковете непрекъснато да се 
придържат към целите за ниски 
въглеродни емисии или положително 
въздействие в областта на 
въглеродните емисии. Тези процедури 
предвиждат:

трябва да съответстват на 
приоритетната цел изчисленията на 
бенчмарковете непрекъснато да се 
придържат към целите за устойчивост
или положително екологично
въздействие. Тези процедури 
предвиждат:

Or. en

Изменение 263
Лийве Вийринк, Каролине Нахтехал

Предложение за регламент
Приложение І – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторите на 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии 
редовно правят преглед на своите 
методики, за да се уверят, че те 
отразяват надеждно съответните цели за 
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии, и следва да 
разполагат с процес, чрез който да 
вземат предвид мненията на 
съответните ползватели.“.

4. Администраторите на 
бенчмаркове за климатичен преход и 
за отрицателно въздействие в областта 
на въглеродните емисии редовно правят 
преглед на своите методики, за да се 
уверят, че те отразяват надеждно 
съответните цели за ниски емисии на 
парникови газове, за ниски въглеродни 
емисии и за отрицателно въздействие 
в областта на въглеродните емисии, и 
следва да разполагат с процес, чрез 
който да вземат предвид мненията на 
съответните ползватели.“.

Or. en

Изменение 264
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение І – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторите на 4. Администраторите на 
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бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии
редовно правят преглед на своите 
методики, за да се уверят, че те 
отразяват надеждно съответните цели
за ниски въглеродни емисии и за 
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии, и 
следва да разполагат с процес, чрез 
който да вземат предвид мненията на 
съответните ползватели.“.

бенчмаркове за положително 
въздействие редовно правят преглед на 
своите методики, за да се уверят, че те 
отразяват надеждно посочените цели, и 
следва да разполагат с процес, чрез 
който да вземат предвид мненията на 
съответните ползватели.“.

Or. en

Изменение 265
Нина Гил

Предложение за регламент
Приложение І – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторите на 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии 
редовно правят преглед на своите 
методики, за да се уверят, че те 
отразяват надеждно съответните цели за 
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в областта 
на въглеродните емисии, и следва да 
разполагат с процес, чрез който да 
вземат предвид мненията на 
съответните ползватели.“.

4. Администраторите на 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за отрицателни въглеродни 
емисии редовно правят преглед на 
своите методики, за да се уверят, че те 
отразяват надеждно съответните цели за 
ниски въглеродни емисии и за
отрицателни въглеродни емисии, и 
следва да разполагат с процес, чрез 
който да вземат предвид мненията на 
съответните ползватели.“.

Or. en

Изменение 266
Моли Скот Кейто

Предложение за регламент
Приложение І – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторите на 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за положително въздействие 
в областта на въглеродните емисии 
редовно правят преглед на своите 
методики, за да се уверят, че те 
отразяват надеждно съответните цели за 
ниски въглеродни емисии и за
положително въздействие в 
областта на въглеродните емисии, и 
следва да разполагат с процес, чрез 
който да вземат предвид мненията на
съответните ползватели.“.

4. Администраторите на 
бенчмаркове за ниски въглеродни 
емисии и за климатичен преход правят 
преглед най-малко веднъж годишно на 
своите методики, за да се уверят, че те 
отразяват надеждно съответните цели за 
ниски въглеродни емисии и за
климатичен преход, и следва да 
разполагат с процес, чрез който да 
вземат предвид мненията на всички 
съответни ползватели.“.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда текста в съответствие с член 5, параграф 3 от 
Регламент 2016/1011. То пояснява също така, че администраторите трябва да 
вземат предвид мненията на всички съответни ползватели, а не само на подбрана 
група.
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