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Ændringsforslag 26
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) 2016/1011, 
for så vidt angår benchmarks for lille CO2-
effekt og benchmarks for positiv CO2-
effekt
(EØS-relevant tekst)

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) 2016/1011
om integration af 
bæredygtighedsindikatorer i metoden, for 
så vidt angår benchmarks for lille CO2-
effekt og benchmarks for positiv CO2-
effekt
(EØS-relevant tekst)

Or. en

Ændringsforslag 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) 2016/1011, 
for så vidt angår benchmarks for lille CO2-
effekt og benchmarks for positiv CO2-
effekt
(EØS-relevant tekst)

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) 2016/1011, 
for så vidt angår benchmarks om 
klimaovergangen og benchmarks for
negativ CO2-effekt
(EØS-relevant tekst)

Or. en

Ændringsforslag 28
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
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Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) 2016/1011, 
for så vidt angår benchmarks for lille CO2-
effekt og benchmarks for positiv CO2-
effekt
(EØS-relevant tekst)

Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) 2016/1011, 
for så vidt angår benchmarks for lille CO2-
effekt og benchmarks for
klimaovergangen
(EØS-relevant tekst)

Or. en

Ændringsforslag 29
Matt Carthy

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) under henvisning til, at IPCC den 8. 
oktober 2018 udgav sin særberetning med 
titlen "Global Warming of 1.5°C", hvori 
den advarede om de ekstreme risici ved at 
nå en global opvarmning på 2° C over de 
førindustrielle niveauer og opfordrede til 
at begrænse global opvarmning til 1,5º C, 
idet den bemærkede, at dette ville kræve 
hurtige, vidtrækkende og hidtil usete 
ændringer i alle aspekter af samfundet",

Or. en

Ændringsforslag 30
Matt Carthy

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) under henvisning til, at Unionen bør 
fremme konklusionerne af IPCC's 
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særberetning om global opvarmning  på 
1,5° C som det førende videnskabelige 
bidrag til konferencen om 
klimaforandringer i Katowice i Polen, når 
Parisaftalen gennemgås,

Or. en

Ændringsforslag 31
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/101130 fastsættes 
ensartede regler for benchmarks i Unionen, 
og den omfatter forskellige typer af 
benchmarks. Et stigende antal investorer 
forfølger lavemissionsinvesteringer og 
bruger benchmarks for lille CO2-effekt til 
at henvise til eller måle resultaterne af 
investeringsporteføljer.

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/101130 fastsættes 
ensartede regler for benchmarks i Unionen, 
og den omfatter forskellige typer af 
benchmarks baseret på deres 
karakteristika, sårbarheder og risici. Et 
stigende antal investorer forfølger 
lavemissionsinvesteringer og bruger 
benchmarks for lille CO2-effekt til at 
henvise til eller måle resultaterne af 
investeringsporteføljer.

_________________ _________________

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 
om indeks, der bruges som benchmarks i 
finansielle instrumenter og finansielle
kontrakter eller med henblik på at måle 
investeringsfondes økonomiske resultater, 
og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 
2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 
596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 
om indeks, der bruges som benchmarks i 
finansielle instrumenter og finansielle 
kontrakter eller med henblik på at måle 
investeringsfondes økonomiske resultater, 
og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 
2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 
596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 32
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/101130 fastsættes 
ensartede regler for benchmarks i Unionen, 
og den omfatter forskellige typer af 
benchmarks. Et stigende antal investorer 
forfølger lavemissionsinvesteringer og 
bruger benchmarks for lille CO2-effekt til 
at henvise til eller måle resultaterne af
investeringsporteføljer.

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/101130 fastsættes 
ensartede regler for benchmarks i Unionen, 
og den omfatter forskellige typer af 
benchmarks. Et stigende antal investorer 
forfølger bæredygtige 
investeringsstrategier og bruger 
benchmarks til at henvise til eller måle 
resultaterne af investeringsporteføljer.

_________________ _________________

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 
om indeks, der bruges som benchmarks i
finansielle instrumenter og finansielle 
kontrakter eller med henblik på at måle 
investeringsfondes økonomiske resultater, 
og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 
2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 
596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 
om indeks, der bruges som benchmarks i 
finansielle instrumenter og finansielle 
kontrakter eller med henblik på at måle 
investeringsfondes økonomiske resultater, 
og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 
2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 
596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 33
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I øjeblikket er en bred vifte af indekser 
kategoriseret som lavemissionsindekser. 
Disse lavemissionsindekser anvendes som 
benchmarks for investeringsporteføljer og 
produkter, der sælges på tværs af 
grænserne. Kvaliteten og integriteten af 
benchmarks for lille CO2-effekt har 
indvirkning på det indre marked for en 
bred vifte af individuelle og kollektive 
investeringsporteføljer. Mange
lavemissionsindekser, der anvendes som 
resultatindikatorer for 

(8) I øjeblikket er en bred vifte af indekser 
kategoriseret som lavemissions- eller 
bæredygtighedsindekser. Disse indekser
anvendes som benchmarks for 
investeringsporteføljer og produkter, der 
sælges på tværs af grænserne. Kvaliteten 
og integriteten af benchmarks har 
indvirkning på det indre marked for en 
bred vifte af individuelle og kollektive 
investeringsporteføljer. Mange
lavemissions- eller 
bæredygtighedsindekser, der anvendes 
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investeringsporteføljer, navnlig for separat 
forvaltede investeringskonti og kollektive 
investeringsordninger, er udarbejdet i en 
medlemsstat, men anvendes af portefølje-
og kapitalforvaltere i andre medlemsstater. 
Portefølje- og kapitalforvaltere afdækker 
desuden ofte deres CO2-eksponeringsrisici
ved brug af benchmarks, der er udarbejdet i 
andre medlemsstater.

som resultatindikatorer for 
investeringsporteføljer, navnlig for separat 
forvaltede investeringskonti og kollektive 
investeringsordninger, er udarbejdet i en 
medlemsstat, men anvendes af portefølje-
og kapitalforvaltere i andre medlemsstater. 
Portefølje- og kapitalforvaltere afdækker 
desuden ofte deres CO2-eksponerings- og 
miljørisici ved brug af benchmarks, der er 
udarbejdet i andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 34
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Forskellige kategorier af
lavemissionsindekser med forskellige mål 
er dukket op på markedet. Nogle 
benchmarks sigter mod at nedbringe en 
standardinvesteringsporteføljes CO2-
fodaftryk, og andre benchmarks er 
udelukkende baseret på komponenter, der 
bidrager til at nå 2 °C-målet i Parisaftalen 
om klimaændringer. På trods af de 
forskellige mål og strategier markedsføres 
alle disse benchmarks normalt som
benchmarks for lille CO2-effekt.

(9) Forskellige kategorier af
bæredygtighedsindekser med forskellige 
mål er dukket op på markedet. På trods af 
de forskellige mål og strategier 
markedsføres alle disse benchmarks 
normalt som bæredygtighedsbenchmarks.

Or. en

Ændringsforslag 35
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Forskellige kategorier af (9) Forskellige kategorier af 
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lavemissionsindekser med forskellige mål 
er dukket op på markedet. Nogle 
benchmarks sigter mod at nedbringe en 
standardinvesteringsporteføljes CO2-
fodaftryk, og andre benchmarks er 
udelukkende baseret på komponenter, der 
bidrager til at nå 2 °C-målet i Parisaftalen 
om klimaændringer. På trods af de
forskellige mål og strategier markedsføres
alle disse benchmarks normalt som 
benchmarks for lille CO2-effekt.

lavemissionsindekser med forskellige mål 
er dukket op på markedet. Nogle 
benchmarks sigter mod at nedbringe en 
standardinvesteringsporteføljes CO2-
fodaftryk, og andre benchmarks er 
udelukkende baseret på komponenter, der 
bidrager til at nå 2 °C-målet i Parisaftalen 
om klimaændringer. På trods af de 
forskellige mål og strategier markedsføres
mange af disse benchmarks normalt som 
benchmarks for lille CO2-effekt.

Or. en

Ændringsforslag 36
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Forskellige tilgange til 
benchmarkmetodologier fører til 
fragmentering af det indre marked, da 
brugerne af benchmarks ikke har klarhed 
over, hvorvidt et bestemt 
lavemissionsindeks er tilpasset 2 C°-målet 
eller blot tager sigte på at mindske en 
standardinvesteringsporteføljes CO2-
fodaftryk. For at imødegå 
administratorernes potentielt uberettigede 
påstande om, at deres benchmarks er 
benchmarks for lille CO2-effekt, vil 
medlemsstaterne sandsynligvis vedtage 
forskellige regler for at undgå den 
efterfølgende investorforvirring og 
tvetydighed omkring de mål og det 
ambitionsniveau, der ligger til grund for 
forskellige kategorier af såkaldte 
lavemissionsindekser, der anvendes som 
benchmarks for en 
lavemissionsinvesteringsportefølje.

(10) Forskellige tilgange til 
benchmarkmetodologier kan føre til 
fragmentering af det indre marked, da 
brugerne af benchmarks ikke har klarhed 
over, hvorvidt et bestemt 
lavemissionsindeks er tilpasset 2 C°-målet 
eller tager sigte på at mindske en 
standardinvesteringsporteføljes CO2-
fodaftryk.

Or. en
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Begrundelse

Begge typer benchmarks er lovlige benchmarks og bør fremstilles som sådan.

Ændringsforslag 37
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Forskellige tilgange til 
benchmarkmetodologier fører til 
fragmentering af det indre marked, da 
brugerne af benchmarks ikke har klarhed 
over, hvorvidt et bestemt 
lavemissionsindeks er tilpasset 2 C°-målet 
eller blot tager sigte på at mindske en 
standardinvesteringsporteføljes CO2-
fodaftryk. For at imødegå 
administratorernes potentielt uberettigede 
påstande om, at deres benchmarks er 
benchmarks for lille CO2-effekt, vil
medlemsstaterne sandsynligvis vedtage 
forskellige regler for at undgå den 
efterfølgende investorforvirring og 
tvetydighed omkring de mål og det 
ambitionsniveau, der ligger til grund for 
forskellige kategorier af såkaldte 
lavemissionsindekser, der anvendes som 
benchmarks for en 
lavemissionsinvesteringsportefølje.

(10) Forskellige tilgange til 
benchmarkmetodologier fører til 
fragmentering af det indre marked, da 
brugerne af benchmarks ikke har klarhed 
over, hvorvidt et bestemt 
lavemissionsindeks er tilpasset 2 C°-målet 
eller blot tager sigte på at mindske en 
standardinvesteringsporteføljes CO2-
fodaftryk. For at imødegå 
administratorernes potentielt uberettigede 
påstande om, at deres benchmarks er 
benchmarks for lille CO2-effekt, kan
medlemsstaterne vedtage forskellige regler 
for at undgå den efterfølgende 
investorforvirring og tvetydighed omkring 
de mål og det ambitionsniveau, der ligger 
til grund for forskellige kategorier af 
såkaldte lavemissionsindekser, der 
anvendes som benchmarks for en 
lavemissionsinvesteringsportefølje.

Or. en

Ændringsforslag 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Forskellige tilgange til 
benchmarkmetodologier fører til 

(10) Forskellige tilgange til 
benchmarkmetodologier fører til 
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fragmentering af det indre marked, da 
brugerne af benchmarks ikke har klarhed 
over, hvorvidt et bestemt 
lavemissionsindeks er tilpasset 2 C°-målet 
eller blot tager sigte på at mindske en 
standardinvesteringsporteføljes CO2-
fodaftryk. For at imødegå 
administratorernes potentielt uberettigede 
påstande om, at deres benchmarks er 
benchmarks for lille CO2-effekt, vil
medlemsstaterne sandsynligvis vedtage 
forskellige regler for at undgå den 
efterfølgende investorforvirring og 
tvetydighed omkring de mål og det 
ambitionsniveau, der ligger til grund for 
forskellige kategorier af såkaldte 
lavemissionsindekser, der anvendes som 
benchmarks for en 
lavemissionsinvesteringsportefølje.

fragmentering af det indre marked, da 
brugerne af benchmarks ikke har klarhed 
over, hvorvidt et bestemt 
lavemissionsindeks er tilpasset 2 C°-målet 
eller blot tager sigte på at mindske en 
standardinvesteringsporteføljes CO2-
fodaftryk. For at imødegå 
administratorernes potentielt uberettigede 
påstande om, at deres benchmarks er 
benchmarks for lille CO2-effekt, kan
medlemsstaterne vedtage forskellige regler 
for at undgå den efterfølgende 
investorforvirring og tvetydighed omkring 
de mål og det ambitionsniveau, der ligger 
til grund for forskellige kategorier af 
såkaldte lavemissionsindekser, der 
anvendes som benchmarks for en 
lavemissionsinvesteringsportefølje.

Or. en

Ændringsforslag 39
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Som Kommissionens ekspertgruppe 
på højt niveau om bæredygtig økonomi 
konkluderede, skal benchmarks være 
bedre afstemt med bæredygtighed og 
afspejle deres eksponering for 
bæredygtighedsrisici. Investorer har brug 
for sammenlignelige og 
helhedsorienterede oplysninger om 
miljørisici og -effekt for at kunne vurdere 
deres porteføljer ud over CO2-
eksponering. Et smalt fokus på CO2-
eksponering kunne have negative 
bivirkninger ved at omdirigere 
investeringsstrømme til mål, der medfører 
andre miljørisici. 
Benchmarkadministratorerne bør derfor 
evaluere og oplyse, i hvilket omfang 
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overvejelser i forbindelse med 
bæredygtighed (miljømæssig, social og 
forvaltningsmæssig) afspejles i 
metodologien for benchmarket.

Or. en

Ændringsforslag 40
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Alle benchmarkadministratorer bør 
indføre vigtige indikatorer for 
ressourceeffektivitet i deres 
benchmarkmetodologier, som ud over 
CO2-emissioner dækker andre emissioner, 
effekten på biodiversitet, 
affaldsproduktion, brug af energi, 
vedvarende energi, råvarer, vand og 
direkte og indirekte arealanvendelse, som 
skal udvikles i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelser af 16. januar 
2018 om en overvågningsramme for den 
cirkulære økonomi og af 2. december 
2015 med titlen "Kredsløbet lukkes – en 
EU-handlingsplan for den cirkulære 
økonomi" samt Europa-Parlamentets 
beslutning af 9. juli 2015 om 
ressourceeffektivitet: overgang til en 
cirkulær økonomi (2014/2208(INI)).

Or. en

Ændringsforslag 41
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(10c) Som foreslået af Kommissionens 
eksportgruppe på højt niveau om 
bæredygtig økonomi bør Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
(ESMA) indarbejde henvisninger til 
overvejelser vedrørende miljø, samfund og 
forvaltning (ESG) i sin vejledning om 
benchmarkerklæringen. ESMA bør 
sammen med Den Europæiske 
Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG), 
udvikle en vejledning til 
benchmarkadministratorer, så de kan 
integrere indikatorer for bæredygtighed 
og den cirkulære økonomi i 
benchmarkmetodologier.

Or. en

Ændringsforslag 42
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Hvis der ikke indføres en 
harmoniseret ramme for at sikre 
nøjagtigheden og integriteten af
hovedkategorierne af benchmarks for lille 
CO2-effekt, der bruges i individuelle eller 
kollektive investeringsporteføljer, er det 
sandsynligt, at de forskellige tilgange i 
medlemsstaterne vil skabe hindringer for et 
velfungerende indre marked.

(11) Hvis der ikke indføres en 
harmoniseret ramme for at sikre 
nøjagtigheden og integriteten af de
benchmarks, der bruges i individuelle eller 
kollektive investeringsporteføljer, er det 
sandsynligt, at de forskellige tilgange i 
medlemsstaterne vil skabe hindringer for et 
velfungerende indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 43
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Hvis der ikke indføres en 
harmoniseret ramme for at sikre 
nøjagtigheden og integriteten af 
hovedkategorierne af benchmarks for lille 
CO2-effekt, der bruges i individuelle eller 
kollektive investeringsporteføljer, er det 
sandsynligt, at de forskellige tilgange i 
medlemsstaterne vil skabe hindringer for et 
velfungerende indre marked.

(11) Hvis der ikke indføres en 
harmoniseret ramme for at sikre 
nøjagtigheden og integriteten af 
hovedkategorierne af benchmarks for lille 
CO2-effekt, der bruges i individuelle eller 
kollektive investeringsporteføljer, kan de 
forskellige tilgange i medlemsstaterne
potentielt skabe hindringer for et 
velfungerende indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre, at det indre marked 
fungerer effektivt, og forbedre 
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 
at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte en retlig ramme for 
harmoniserede benchmarks for lille CO2-
effekt på EU-plan.

(12) For at sikre, at det indre marked 
fungerer effektivt, og forbedre 
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 
at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte en retlig ramme for 
harmoniserede benchmarks for lille CO2-
effekt eller klimaovergangen på EU-plan.
Det er op til udbyderne af benchmarks, 
om de vil tilbyde benchmarks for 
klimaovergangen eller negativ CO2, og 
dette må ikke hindre deres evne til at 
frembringe andre benchmarks, der måler 
eller tager højde for CO2-fodaftrykket.

Or. en

Ændringsforslag 45
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre, at det indre marked 
fungerer effektivt, og forbedre
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 
at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte en retlig ramme for 
harmoniserede benchmarks for lille CO2-
effekt på EU-plan.

(12) For at sikre, at det indre marked 
fungerer effektivt, og forbedre 
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 
at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte en retlig ramme for 
harmoniserede benchmarks for lille CO2-
effekt på EU-plan. Denne nye 
rammelovgivning for benchmarks for lille 
CO2-effekt finder dog ikke anvendelse på 
andre typer benchmarks.

Or. en

Ændringsforslag 46
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre, at det indre marked
fungerer effektivt, og forbedre 
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 
at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte en retlig ramme for
harmoniserede benchmarks for lille CO2-
effekt på EU-plan.

(12) For at sikre, at det indre marked 
fungerer effektivt, og forbedre 
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 
at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte en retlig ramme for integration 
af cirkulære økonomiske indikatorer i 
benchmarkmetodologierne på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 47
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre, at det indre marked (12) For at sikre, at det indre marked 
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fungerer effektivt, og forbedre 
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 
at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte en retlig ramme for 
harmoniserede benchmarks for lille CO2-
effekt på EU-plan.

fungerer effektivt til fordel for den 
endelige investor, og forbedre 
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 
at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte en retlig ramme for 
harmoniserede benchmarks for lille CO2-
effekt på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 48
Paul Tang

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre, at det indre marked 
fungerer effektivt, og forbedre 
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 
at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte en retlig ramme for
harmoniserede benchmarks for lille CO2-
effekt på EU-plan.

(12) For at sikre, at det indre marked 
fungerer effektivt, og forbedre 
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 
at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte en retlig ramme for
harmonisering og integration af
benchmarks for lille CO2-effekt på EU-
plan.

Or. en

Ændringsforslag 49
Anne Sander

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre, at det indre marked 
fungerer effektivt, og forbedre 
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 

(12) For at sikre, at det indre marked 
fungerer effektivt, og forbedre 
betingelserne for dets gennemførelse, og 
for at sikre et højt niveau af forbruger- og 
investorbeskyttelse er det hensigtsmæssigt 
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at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte en retlig ramme for 
harmoniserede benchmarks for lille CO2-
effekt på EU-plan.

at tilpasse forordning (EU) 2016/1011 for 
at fastsætte et sæt mindstekrav til
benchmarks for lille CO2-effekt på EU-
plan.

Or. fr

Ændringsforslag 50
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er endvidere nødvendigt at 
indføre en klar skelnen mellem 
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt. De underliggende aktiver i et 
benchmark for lille CO2-effekt bør 
udvælges med det formål at reducere 
indeksporteføljens CO2-emissioner i 
forhold til moderindekset, og et
benchmark for positiv CO2-effekt bør kun 
omfatte bestanddele, hvis
emissionsbesparelser overstiger deres
CO2-emissioner.

(13) Indførelse af en klar skelnen mellem 
benchmarks for lille CO2-effekt og
benchmarks for reduktion af 
nettoemissioner samt udvikling af 
minimumsstandarder for hver af disse 
typer benchmarks vil hjælpe med at 
fremme konsekvens på tværs af 
benchmarks, som vælger at fremme sig 
selv som sådan. De underliggende aktiver i 
et benchmark for lille CO2-effekt bør 
udvælges med det formål at reducere 
indeksporteføljens CO2-emissioner i 
forhold til moderindekset, og et indeks for 
reduktion af nettoemissioner bør kun 
omfatte bestanddele, hvis bidrag til 
reduktion af CO2-emissioner er større end 
de emissioner, de producerer. Med disse 
to nye kategorier af benchmarks indføres 
frivillige krav til industrien, og de bør kun 
anvendes, når en 
benchmarkadministrator beslutter at 
skabe et benchmark for lille CO2-effekt 
eller reduktion af nettoemissioner, som 
stemmer overens med BMR. 
Benchmarkadministratorerne vil have en 
betydelig grad af fleksibilitet i 
udformningen af formlen til beregning af
deres metodologi, hvilket gør det muligt 
for markedsaktører at udvikle nye 
strategier til at løse miljøspørgsmål.

Or. en
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Ændringsforslag 51
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er endvidere nødvendigt at indføre 
en klar skelnen mellem benchmarks for 
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt. De 
underliggende aktiver i et benchmark for 
lille CO2-effekt bør udvælges med det 
formål at reducere indeksporteføljens 
CO2-emissioner i forhold til 
moderindekset, og et benchmark for 
positiv CO2-effekt bør kun omfatte 
bestanddele, hvis emissionsbesparelser 
overstiger deres CO2-emissioner.

(13) Det er endvidere nødvendigt at indføre 
en klar skelnen mellem benchmarks for 
lille CO2-effekt og benchmarks for
klimaovergangen. Kategorien af 
benchmarks for lille CO2-effekt er 
fokuseret på virksomheder eller 
segmenter i et specifikt marked, som 
allerede overholder målene i Parisaftalen 
om klimaændringer, idet de følger en 
dekarboniseringsvej, som kan fastholde 
global opvarmning på 1,5°C inden 
århundredets udgang. Dette benchmark 
vægtes højere de økonomiske aktiviteter, 
som fremskynder dekarbonisering på det 
pågældende marked og vægtes lavere end 
dem, som skal falde, før det overholder 
den valgte dekarboniseringsvej.

Or. en

Ændringsforslag 52
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er endvidere nødvendigt at
indføre en klar skelnen mellem
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv
CO2-effekt. De underliggende aktiver i et 
benchmark for lille CO2-effekt bør 
udvælges med det formål at reducere 
indeksporteføljens CO2-emissioner i 
forhold til moderindekset, og et 
benchmark for positiv CO2-effekt bør kun 
omfatte bestanddele, hvis

(13) Det er nødvendigt at integrere 
indikatorer for den cirkulære økonomi i 
alle benchmarkmetodologier, og derfor 
bør der indføres en kategori af
benchmarks for positiv miljøeffekt. De 
underliggende aktiver i et benchmark for 
positiv miljøeffekt bør kun omfatte 
bestanddele, hvis nettoeffekt baseret på 
indikatorer for den cirkulære økonomi er 
positive.
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emissionsbesparelser overstiger deres 
CO2-emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er endvidere nødvendigt at indføre 
en klar skelnen mellem benchmarks for
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt. De 
underliggende aktiver i et benchmark for 
lille CO2-effekt bør udvælges med det 
formål at reducere indeksporteføljens CO2-
emissioner i forhold til moderindekset, og 
et benchmark for positiv CO2-effekt bør 
kun omfatte bestanddele, hvis 
emissionsbesparelser overstiger deres CO2-
emissioner.

(13) Det er endvidere nødvendigt at indføre 
en klar skelnen mellem benchmarks for
klimaovergangen og negativ CO2-effekt. 
De underliggende aktiver i et benchmark 
for lille CO2-effekt bør udvælges med det 
formål at reducere indeksporteføljens
drivhusgasemissioner i forhold til 
moderindekset, og et benchmark for
negativ CO2-effekt bør kun omfatte 
bestanddele, hvis emissionsbesparelser 
overstiger deres CO2-emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 54
Neena Gill

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er endvidere nødvendigt at indføre 
en klar skelnen mellem benchmarks for 
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt. De 
underliggende aktiver i et benchmark for 
lille CO2-effekt bør udvælges med det 
formål at reducere indeksporteføljens CO2-
emissioner i forhold til moderindekset, og
et benchmark for positiv CO2-effekt bør 
kun omfatte bestanddele, hvis 
emissionsbesparelser overstiger deres CO2-
emissioner.

(13) Det er endvidere nødvendigt at indføre 
en klar skelnen mellem benchmarks for 
lille CO2-effekt og negative CO2-
emissioner. De underliggende aktiver i et 
benchmark for lille CO2-effekt bør 
udvælges med det formål at reducere 
indeksporteføljens CO2-emissioner i 
forhold til moderindekset, og benchmarks 
for negative CO2-emissioner bør kun 
omfatte bestanddele, hvis 
emissionsbesparelser overstiger deres CO2-
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emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 55
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) CO2-emissionsbesparelserne i det 
enkelte selskab, hvis aktiver udvælges som 
underliggende aktiv i et benchmark for 
positiv CO2-effekt, bør overstige selskabets 
CO2-emissioner og dermed have en positiv 
indvirkning på miljøet. Kapital- og 
porteføljeforvaltere, der angiver, at de
forfølger en investeringsstrategi, som er i 
overensstemmelse med Parisaftalen om 
klimaændringer, bør derfor bruge 
benchmarks for positiv CO2-effekt.

(14) Benchmarket for klimaovergangen 
tyder på, at et indeks er på vej til at opnå 
overholdelse af opvarmningsgrænsen på 
1,5° C i Parisaftalen. Det enkelte selskab, 
hvis aktiver udvælges som underliggende 
aktiv, bør have en plan for gradvis 
reduktion af sine CO2-emissioner i 
overensstemmelse med en 
dekarboniseringsvej, som er baseret på et 
klimascenario, hvor global opvarmning 
fortsat er begrænset til 1,5° C. Disse 
planer skal offentliggøres og være 
troværdige i den henseende, at de
repræsenterer en reel forpligtelse til 
dekarbonisering, og i den forstand at de 
er tilstrækkeligt detaljerede og teknisk 
levedygtige.

Or. en

Ændringsforslag 56
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) CO2-emissionsbesparelserne i det 
enkelte selskab, hvis aktiver udvælges som 
underliggende aktiv i et benchmark for
positiv CO2-effekt, bør overstige selskabets 
CO2-emissioner og dermed have en positiv 
indvirkning på miljøet. Kapital- og 

(14) CO2-emissionsbesparelserne i det 
enkelte selskab, hvis aktiver udvælges som 
underliggende aktiv i et benchmark for
reduktion af nettoemissioner, bør 
overstige selskabets CO2-emissioner.
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porteføljeforvaltere, der angiver, at de 
forfølger en investeringsstrategi, som er i 
overensstemmelse med Parisaftalen om 
klimaændringer, bør derfor bruge 
benchmarks for positiv CO2-effekt.

Or. en

Ændringsforslag 57
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) CO2-emissionsbesparelserne i det 
enkelte selskab, hvis aktiver udvælges som 
underliggende aktiv i et benchmark for 
positiv CO2-effekt, bør overstige selskabets 
CO2-emissioner og dermed have en positiv
indvirkning på miljøet. Kapital- og 
porteføljeforvaltere, der angiver, at de 
forfølger en investeringsstrategi, som er i 
overensstemmelse med Parisaftalen om 
klimaændringer, bør derfor bruge 
benchmarks for positiv CO2-effekt.

(14) CO2-emissionsbesparelserne i alle 
selskaber, hvis aktiver udvælges som 
underliggende aktiv i et benchmark for 
positiv CO2-effekt, bør have en positiv
nettoindvirkning på miljøet uden at skade 
nogen af de andre indikatorer for miljøet 
og den cirkulære økonomi. Kapital- og 
porteføljeforvaltere, der angiver, at de 
forfølger en bæredygtig
investeringsstrategi, bør derfor bruge 
benchmarks for positiv miljøeffekt.

Or. en

Ændringsforslag 58
Neena Gill

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) CO2-emissionsbesparelserne i det 
enkelte selskab, hvis aktiver udvælges som 
underliggende aktiv i et benchmark for 
positiv CO2-effekt, bør overstige selskabets 
CO2-emissioner og dermed have en positiv 
indvirkning på miljøet. Kapital- og 
porteføljeforvaltere, der angiver, at de 
forfølger en investeringsstrategi, som er i 

(14) CO2-emissionsbesparelserne i det 
enkelte selskab, hvis aktiver udvælges som 
underliggende aktiv i benchmarks for 
negative CO2-emissioner, bør overstige 
selskabets CO2-emissioner og dermed have 
en positiv indvirkning på miljøet. Kapital-
og porteføljeforvaltere, der angiver, at de 
forfølger en investeringsstrategi, som er i 
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overensstemmelse med Parisaftalen om 
klimaændringer, bør derfor bruge 
benchmarks for positiv CO2-effekt.

overensstemmelse med Parisaftalen om 
klimaændringer, bør derfor bruge 
benchmarks for negative CO2-emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) CO2-emissionsbesparelserne i det 
enkelte selskab, hvis aktiver udvælges som 
underliggende aktiv i et benchmark for
positiv CO2-effekt, bør overstige selskabets 
CO2-emissioner og dermed have en positiv 
indvirkning på miljøet. Kapital- og 
porteføljeforvaltere, der angiver, at de 
forfølger en investeringsstrategi, som er i 
overensstemmelse med Parisaftalen om 
klimaændringer, bør derfor bruge 
benchmarks for positiv CO2-effekt.

(14) CO2-emissionsbesparelserne i det 
enkelte selskab, hvis aktiver udvælges som 
underliggende aktiv i et benchmark for
negativ CO2-effekt, bør overstige 
selskabets CO2-emissioner og dermed have 
en positiv indvirkning på miljøet. Kapital-
og porteføljeforvaltere, der angiver, at de 
forfølger en investeringsstrategi, som er i 
overensstemmelse med Parisaftalen om 
klimaændringer, bør derfor bruge 
benchmarks for negativ CO2-effekt.

Or. en

Ændringsforslag 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) CO2-emissionsbesparelserne i det 
enkelte selskab, hvis aktiver udvælges som 
underliggende aktiv i et benchmark for
positiv CO2-effekt, bør overstige selskabets 
CO2-emissioner og dermed have en positiv 
indvirkning på miljøet. Kapital- og 
porteføljeforvaltere, der angiver, at de 
forfølger en investeringsstrategi, som er i 
overensstemmelse med Parisaftalen om 
klimaændringer, bør derfor bruge 

(14) CO2-emissionsbesparelserne i det 
enkelte selskab, hvis aktiver udvælges som 
underliggende aktiv i et benchmark for
negativ CO2-effekt, bør overstige 
selskabets CO2-emissioner og dermed have 
en positiv indvirkning på miljøet. Kapital-
og porteføljeforvaltere, der angiver, at de 
forfølger en investeringsstrategi, som er i 
overensstemmelse med Parisaftalen om 
klimaændringer, bør derfor bruge 
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benchmarks for positiv CO2-effekt. benchmarks for negativ CO2-effekt.

Or. en

Ændringsforslag 61
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Mange benchmarkadministratorer 
angiver, at deres benchmarks fremmer 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
mål ("ESG-mål"). Brugerne af disse 
benchmarks har imidlertid ikke altid de 
nødvendige oplysninger om, i hvilket 
omfang der i disse 
benchmarkadministratorers metodologi 
tages højde for disse ESG-mål. De 
foreliggende oplysninger er desuden ofte 
spredte og gør det ikke muligt at foretage 
en effektiv sammenligning i 
investeringsøjemed på tværs af 
grænserne. For at gøre det muligt for 
markedsdeltagerne at foretage 
velovervejede valg bør 
benchmarkadministratorer være forpligtet 
til at redegøre for, hvordan der i deres 
metodologi tages hensyn til ESG-
faktorerne for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der markedsføres som 
værende baseret på ESG-mål. Disse 
oplysninger bør også anføres i 
benchmarkerklæringen. Administratorer af 
benchmarks, der ikke fremmer eller tager 
hensyn til ESG-målene, bør ikke være 
omfattet af denne oplysningspligt.

(15) For at gøre det muligt for 
markedsdeltagerne at foretage 
velovervejede valg bør 
benchmarkadministratorer være forpligtet 
til at redegøre for, hvordan der i deres 
metodologi tages højde for ESG-faktorerne 
for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie. Disse oplysninger bør 
også anføres i benchmarkerklæringen.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer afspejler behovet for at gøre opmærksom på ESG-bekymringer om 
integrerede aspekter af alle forretningstransaktioner i det finansielle system i stedet for at 
forvise dem til en niche.
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Ændringsforslag 62
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Mange benchmarkadministratorer 
angiver, at deres benchmarks fremmer 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
mål ("ESG-mål"). Brugerne af disse
benchmarks har imidlertid ikke altid de 
nødvendige oplysninger om, i hvilket 
omfang der i disse
benchmarkadministratorers metodologi 
tages højde for disse ESG-mål. De 
foreliggende oplysninger er desuden ofte 
spredte og gør det ikke muligt at foretage 
en effektiv sammenligning i 
investeringsøjemed på tværs af grænserne. 
For at gøre det muligt for 
markedsdeltagerne at foretage 
velovervejede valg bør 
benchmarkadministratorer være forpligtet 
til at redegøre for, hvordan der i deres 
metodologi tages hensyn til ESG-
faktorerne for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der markedsføres som 
værende baseret på ESG-mål. Disse 
oplysninger bør også anføres i 
benchmarkerklæringen. Administratorer af 
benchmarks, der ikke fremmer eller tager 
hensyn til ESG-målene, bør ikke være 
omfattet af denne oplysningspligt.

(15) Brugerne af benchmarks har ikke altid 
de nødvendige oplysninger om, i hvilket 
omfang der i benchmarkadministratorers 
metodologi tages højde for ESG-risici og -
effekt. De foreliggende oplysninger er ofte 
spredte og gør det ikke muligt at foretage 
en effektiv sammenligning i 
investeringsøjemed på tværs af grænserne.
For at gøre det muligt for 
markedsdeltagerne at foretage 
velovervejede valg bør alle
benchmarkadministratorer være forpligtet 
til at redegøre for, hvordan der i deres 
metodologi tages hensyn til indikatorer for 
den cirkulære økonom og ESG-risici. 
Disse oplysninger bør også anføres i 
benchmarkerklæringen.

Or. en

Ændringsforslag 63
Paul Tang

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE629.650v01-00 24/124 AM\1167632DA.docx

DA

(15) Mange benchmarkadministratorer 
angiver, at deres benchmarks fremmer 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
mål ("ESG-mål"). Brugerne af disse 
benchmarks har imidlertid ikke altid de 
nødvendige oplysninger om, i hvilket 
omfang der i disse 
benchmarkadministratorers metodologi 
tages højde for disse ESG-mål. De 
foreliggende oplysninger er desuden ofte 
spredte og gør det ikke muligt at foretage 
en effektiv sammenligning i 
investeringsøjemed på tværs af grænserne. 
For at gøre det muligt for 
markedsdeltagerne at foretage 
velovervejede valg bør 
benchmarkadministratorer være forpligtet 
til at redegøre for, hvordan der i deres 
metodologi tages hensyn til ESG-
faktorerne for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der markedsføres som 
værende baseret på ESG-mål. Disse 
oplysninger bør også anføres i 
benchmarkerklæringen. Administratorer af 
benchmarks, der ikke fremmer eller tager 
hensyn til ESG-målene, bør ikke være 
omfattet af denne oplysningspligt.

(15) Mange benchmarkadministratorer 
angiver, at deres benchmarks fremmer 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
mål ("ESG-mål"). Brugerne af disse 
benchmarks har imidlertid ikke altid de 
nødvendige oplysninger om, i hvilket 
omfang der i disse 
benchmarkadministratorers metodologi 
tages højde for disse ESG-mål. De 
foreliggende oplysninger er desuden ofte 
spredte og gør det ikke muligt at foretage 
en effektiv sammenligning i 
investeringsøjemed på tværs af grænserne. 
For at gøre det muligt for 
markedsdeltagerne at foretage 
velovervejede valg bør 
benchmarkadministratorer være forpligtet 
til at redegøre for, hvordan der i deres 
metodologi tages hensyn til ESG-
faktorerne for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der markedsføres som 
værende baseret på ESG-mål. Disse 
oplysninger bør også anføres i 
benchmarkerklæringen.

Or. en

Ændringsforslag 64
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Mange benchmarkadministratorer 
angiver, at deres benchmarks fremmer 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
mål ("ESG-mål"). Brugerne af disse 
benchmarks har imidlertid ikke altid de 
nødvendige oplysninger om, i hvilket 
omfang der i disse 
benchmarkadministratorers metodologi 
tages højde for disse ESG-mål. De 

(15) Mange benchmarkadministratorer 
angiver, at deres benchmarks fremmer 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
mål ("ESG-mål"). Brugerne af disse 
benchmarks har imidlertid ikke altid de 
nødvendige oplysninger om, i hvilket 
omfang der i disse 
benchmarkadministratorers metodologi 
tages højde for disse ESG-mål, dvs. den 
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foreliggende oplysninger er desuden ofte 
spredte og gør det ikke muligt at foretage 
en effektiv sammenligning i 
investeringsøjemed på tværs af grænserne. 
For at gøre det muligt for 
markedsdeltagerne at foretage 
velovervejede valg bør 
benchmarkadministratorer være forpligtet 
til at redegøre for, hvordan der i deres 
metodologi tages hensyn til ESG-
faktorerne for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der markedsføres som 
værende baseret på ESG-mål. Disse 
oplysninger bør også anføres i 
benchmarkerklæringen. Administratorer af 
benchmarks, der ikke fremmer eller tager 
hensyn til ESG-målene, bør ikke være 
omfattet af denne oplysningspligt.

vægtning de tillægges. De foreliggende 
oplysninger er desuden ofte spredte og gør 
det ikke muligt at foretage en effektiv 
sammenligning i investeringsøjemed på 
tværs af grænserne. For at øge 
gennemsigtigheden for at gøre det muligt 
for markedsdeltagerne at foretage 
velovervejede valg bør 
benchmarkadministratorer være forpligtet 
til at redegøre for, hvordan der i deres 
metodologi tages hensyn til ESG-
faktorerne for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der markedsføres som 
værende baseret på ESG-mål. Disse 
oplysninger bør også anføres i 
benchmarkerklæringen. Administratorer af 
benchmarks, der ikke fremmer eller tager 
hensyn til ESG-målene, bør ikke være 
omfattet af denne oplysningspligt.

Or. en

Ændringsforslag 65
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Af samme årsag bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt ligeledes offentliggøre den 
metodologi, de anvender til deres 
beregning. Disse oplysninger bør beskrive, 
hvordan de underliggende aktiver blev 
udvalgt og vægtet, og hvilke aktiver, der 
blev udelukket, og hvorfor.
Benchmarkadministratorerne bør også 
oplyse, hvordan benchmarkene for lille 
CO2-effekt adskiller sig fra det 
underliggende moderindeks, navnlig med 
hensyn til vægtning, 
markedskapitalisering og finansielle 
resultater af de underliggende aktiver. 
For at vurdere, hvordan benchmarket 
bidrager til miljømålene, bør 

(16) Af samme årsag bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og
klimaovergangen ligeledes offentliggøre 
den metodologi, de anvender til deres 
beregning. Disse oplysninger bør beskrive, 
hvordan de underliggende aktiver blev 
udvalgt og vægtet, og hvilke aktiver, der 
blev udelukket, og hvorfor. For at gøre det 
muligt for kapitalforvaltere at vælge det 
mest hensigtsmæssige benchmark for deres 
investeringsstrategi bør 
benchmarkadministratorer redegøre for 
baggrunden for parametrene for deres 
metodologi og forklare, hvordan 
benchmarket bidrager til miljømålene, 
herunder dets indvirkning på modvirkning 
af klimaændringer. De offentliggjorte 
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benchmarkadministratoren redegøre for, 
hvordan de underliggende aktivers CO2-
fodaftryk og CO2-besparelser blev målt, 
for deres respektive værdier, herunder 
benchmarkets samlede CO2-fodaftryk, og 
for datatypen og -kilden. For at gøre det 
muligt for kapitalforvaltere at vælge det 
mest hensigtsmæssige benchmark for deres 
investeringsstrategi bør 
benchmarkadministratorer redegøre for 
baggrunden for parametrene for deres 
metodologi og forklare, hvordan 
benchmarket bidrager til miljømålene, 
herunder dets indvirkning på modvirkning 
af klimaændringer. De offentliggjorte 
oplysninger bør også omfatte nærmere 
oplysninger om hyppigheden af 
gennemgangen og den anvendte procedure.

oplysninger bør også omfatte nærmere 
oplysninger om hyppigheden af 
gennemgangen og den anvendte procedure.

Or. en

Ændringsforslag 66
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Af samme årsag bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt ligeledes offentliggøre den 
metodologi, de anvender til deres 
beregning. Disse oplysninger bør beskrive, 
hvordan de underliggende aktiver blev 
udvalgt og vægtet, og hvilke aktiver, der 
blev udelukket, og hvorfor. 
Benchmarkadministratorerne bør også 
oplyse, hvordan benchmarkene for lille 
CO2-effekt adskiller sig fra det 
underliggende moderindeks, navnlig med 
hensyn til vægtning, markedskapitalisering 
og finansielle resultater af de 
underliggende aktiver. For at vurdere, 
hvordan benchmarket bidrager til 
miljømålene, bør 
benchmarkadministratoren redegøre for, 

(16) Af samme årsag bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og
reduktion af nettoemissioner ligeledes 
offentliggøre den metodologi, de anvender 
til deres beregning. Disse oplysninger bør 
beskrive, hvordan de underliggende aktiver 
blev udvalgt og vægtet, og hvilke aktiver, 
der blev udelukket, og hvorfor. 
Benchmarkadministratorerne bør også 
oplyse, hvordan benchmarkene for lille 
CO2-effekt adskiller sig fra det 
underliggende moderindeks, navnlig med 
hensyn til vægtning, markedskapitalisering 
og finansielle resultater af de 
underliggende aktiver. For at vurdere, 
hvordan benchmarket bidrager til 
miljømålene, bør 
benchmarkadministratoren redegøre for, 
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hvordan de underliggende aktivers CO2-
fodaftryk og CO2-besparelser blev målt, for 
deres respektive værdier, herunder 
benchmarkets samlede CO2-fodaftryk, og 
for datatypen og -kilden. For at gøre det 
muligt for kapitalforvaltere at vælge det 
mest hensigtsmæssige benchmark for deres 
investeringsstrategi bør 
benchmarkadministratorer redegøre for 
baggrunden for parametrene for deres 
metodologi og forklare, hvordan 
benchmarket bidrager til miljømålene, 
herunder dets indvirkning på 
modvirkning af klimaændringer. De 
offentliggjorte oplysninger bør også 
omfatte nærmere oplysninger om 
hyppigheden af gennemgangen og den 
anvendte procedure.

hvordan de underliggende aktivers CO2-
fodaftryk og CO2-besparelser blev målt, for 
deres respektive værdier, herunder 
benchmarkets samlede CO2-fodaftryk, og 
for datatypen og -kilden. For at gøre det 
muligt for kapitalforvaltere at vælge det 
mest hensigtsmæssige benchmark for
indregning af deres investeringsstrategi 
bør benchmarkadministratorer redegøre for 
baggrunden for parametrene for deres 
metodologi og forklare, hvordan 
benchmarket bidrager til miljømålene.

Or. en

Ændringsforslag 67
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Af samme årsag bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv
CO2-effekt ligeledes offentliggøre den 
metodologi, de anvender til deres 
beregning. Disse oplysninger bør beskrive, 
hvordan de underliggende aktiver blev 
udvalgt og vægtet, og hvilke aktiver, der 
blev udelukket, og hvorfor. 
Benchmarkadministratorerne bør også 
oplyse, hvordan benchmarkene for lille 
CO2-effekt adskiller sig fra det 
underliggende moderindeks, navnlig med 
hensyn til vægtning, markedskapitalisering 
og finansielle resultater af de 
underliggende aktiver. For at vurdere, 
hvordan benchmarket bidrager til 
miljømålene, bør 
benchmarkadministratoren redegøre for, 

(16) Af samme årsag bør administratorer af 
benchmarks for positiv miljøeffekt
ligeledes offentliggøre den metodologi, de 
anvender til deres beregning. Disse 
oplysninger bør beskrive, hvordan de 
underliggende aktiver blev udvalgt og 
vægtet, og hvilke aktiver, der blev 
udelukket, og hvorfor. 
Benchmarkadministratorerne bør også 
oplyse, hvordan benchmarkene for positiv 
effekt adskiller sig fra det underliggende 
moderindeks, navnlig med hensyn til 
vægtning, markedskapitalisering og 
finansielle resultater af de underliggende 
aktiver. For at vurdere, hvordan 
benchmarket bidrager til miljømålene, bør 
benchmarkadministratoren redegøre for, 
hvordan de underliggende aktivers
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hvordan de underliggende aktivers CO2-
fodaftryk og CO2-besparelser blev målt, 
for deres respektive værdier, herunder 
benchmarkets samlede CO2-fodaftryk, og 
for datatypen og -kilden. For at gøre det 
muligt for kapitalforvaltere at vælge det 
mest hensigtsmæssige benchmark for deres 
investeringsstrategi bør 
benchmarkadministratorer redegøre for 
baggrunden for parametrene for deres 
metodologi og forklare, hvordan 
benchmarket bidrager til miljømålene, 
herunder dets indvirkning på 
modvirkning af klimaændringer. De 
offentliggjorte oplysninger bør også 
omfatte nærmere oplysninger om 
hyppigheden af gennemgangen og den 
anvendte procedure.

miljøeffekt og -risici blev målt, for deres 
respektive værdier, herunder benchmarkets 
samlede miljøfodaftryk, og for datatypen 
og -kilden. For at gøre det muligt for 
kapitalforvaltere at vælge det mest 
hensigtsmæssige benchmark for deres 
investeringsstrategi bør 
benchmarkadministratorer redegøre for 
baggrunden for parametrene for deres 
metodologi og forklare, hvordan 
benchmarket bidrager til miljømålene. De 
offentliggjorte oplysninger bør også 
omfatte nærmere oplysninger om 
hyppigheden af gennemgangen og den 
anvendte procedure.

Or. en

Ændringsforslag 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Af samme årsag bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt ligeledes offentliggøre den 
metodologi, de anvender til deres 
beregning. Disse oplysninger bør beskrive, 
hvordan de underliggende aktiver blev 
udvalgt og vægtet, og hvilke aktiver, der 
blev udelukket, og hvorfor. 
Benchmarkadministratorerne bør også 
oplyse, hvordan benchmarkene for lille 
CO2-effekt adskiller sig fra det 
underliggende moderindeks, navnlig med 
hensyn til vægtning, markedskapitalisering 
og finansielle resultater af de 
underliggende aktiver. For at vurdere, 
hvordan benchmarket bidrager til 
miljømålene, bør
benchmarkadministratoren redegøre for, 

(16) Af samme årsag bør administratorer af 
benchmarks for klimaovergangen og 
negativ CO2-effekt ligeledes offentliggøre 
den metodologi, de anvender til deres 
beregning. Disse oplysninger bør beskrive, 
hvordan de underliggende aktiver blev 
udvalgt og vægtet, og hvilke aktiver, der 
blev udelukket, og hvorfor. 
Benchmarkadministratorerne bør også 
oplyse, hvordan benchmarkene for
klimaovergangen adskiller sig fra det 
underliggende moderindeks, navnlig med 
hensyn til vægtning, markedskapitalisering 
og finansielle resultater af de 
underliggende aktiver. For at vurdere, 
hvordan benchmarket bidrager til 
miljømålene, bør 
benchmarkadministratoren redegøre for, 
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hvordan de underliggende aktivers CO2-
fodaftryk og CO2-besparelser blev målt, for 
deres respektive værdier, herunder 
benchmarkets samlede CO2-fodaftryk, og 
for datatypen og -kilden. For at gøre det 
muligt for kapitalforvaltere at vælge det 
mest hensigtsmæssige benchmark for deres 
investeringsstrategi bør 
benchmarkadministratorer redegøre for 
baggrunden for parametrene for deres 
metodologi og forklare, hvordan 
benchmarket bidrager til miljømålene, 
herunder dets indvirkning på modvirkning 
af klimaændringer. De offentliggjorte 
oplysninger bør også omfatte nærmere 
oplysninger om hyppigheden af 
gennemgangen og den anvendte procedure.

hvordan de underliggende aktivers CO2-
fodaftryk og CO2-besparelser blev målt, for 
deres respektive værdier, herunder 
benchmarkets samlede CO2-fodaftryk, og 
for datatypen og -kilden. For at gøre det 
muligt for kapitalforvaltere at vælge det 
mest hensigtsmæssige benchmark for deres 
investeringsstrategi bør 
benchmarkadministratorer redegøre for 
baggrunden for parametrene for deres 
metodologi og forklare, hvordan 
benchmarket bidrager til miljømålene,
herunder dets indvirkning på modvirkning 
af klimaændringer. De offentliggjorte 
oplysninger bør også omfatte nærmere 
oplysninger om hyppigheden af 
gennemgangen og den anvendte procedure.

Or. en

Ændringsforslag 69
Neena Gill

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Af samme årsag bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt ligeledes offentliggøre den 
metodologi, de anvender til deres 
beregning. Disse oplysninger bør beskrive, 
hvordan de underliggende aktiver blev 
udvalgt og vægtet, og hvilke aktiver, der 
blev udelukket, og hvorfor. 
Benchmarkadministratorerne bør også 
oplyse, hvordan benchmarkene for lille 
CO2-effekt adskiller sig fra det 
underliggende moderindeks, navnlig med 
hensyn til vægtning, markedskapitalisering 
og finansielle resultater af de 
underliggende aktiver. For at vurdere, 
hvordan benchmarket bidrager til 
miljømålene, bør 
benchmarkadministratoren redegøre for, 
hvordan de underliggende aktivers CO2-

(16) Af samme årsag bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og
negative CO2-emissioner ligeledes 
offentliggøre den metodologi, de anvender 
til deres beregning. Disse oplysninger bør 
beskrive, hvordan de underliggende aktiver 
blev udvalgt og vægtet, og hvilke aktiver, 
der blev udelukket, og hvorfor. 
Benchmarkadministratorerne bør også 
oplyse, hvordan benchmarkene for lille 
CO2-effekt adskiller sig fra det 
underliggende moderindeks, navnlig med 
hensyn til vægtning, markedskapitalisering 
og finansielle resultater af de 
underliggende aktiver. For at vurdere, 
hvordan benchmarket bidrager til 
miljømålene, bør 
benchmarkadministratoren redegøre for, 
hvordan de underliggende aktivers CO2-
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fodaftryk og CO2-besparelser blev målt, for 
deres respektive værdier, herunder 
benchmarkets samlede CO2-fodaftryk, og 
for datatypen og -kilden. For at gøre det 
muligt for kapitalforvaltere at vælge det 
mest hensigtsmæssige benchmark for deres 
investeringsstrategi bør 
benchmarkadministratorer redegøre for 
baggrunden for parametrene for deres 
metodologi og forklare, hvordan 
benchmarket bidrager til miljømålene, 
herunder dets indvirkning på modvirkning 
af klimaændringer. De offentliggjorte 
oplysninger bør også omfatte nærmere 
oplysninger om hyppigheden af 
gennemgangen og den anvendte procedure.

fodaftryk og CO2-besparelser blev målt, for 
deres respektive værdier, herunder 
benchmarkets samlede CO2-fodaftryk, og 
for datatypen og -kilden. For at gøre det 
muligt for kapitalforvaltere at vælge det 
mest hensigtsmæssige benchmark for deres 
investeringsstrategi bør 
benchmarkadministratorer redegøre for 
baggrunden for parametrene for deres 
metodologi og forklare, hvordan 
benchmarket bidrager til miljømålene, 
herunder dets indvirkning på modvirkning 
af klimaændringer. De offentliggjorte 
oplysninger bør også omfatte nærmere 
oplysninger om hyppigheden af 
gennemgangen og den anvendte procedure.

Or. en

Ændringsforslag 70
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Administratoren af benchmarks for 
positiv CO2-effekt bør desuden oplyse om 
den positive CO2-effekt for hvert 
underliggende aktiv, der indgår i disse 
benchmarks, med angivelse af den 
metodologi, der anvendes til at beregne, 
om emissionsbesparelserne overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(17) Administratoren af benchmarks for
positiv CO2-effekt bør desuden oplyse om 
den positive CO2-effekt for hvert 
underliggende aktiv, der indgår i disse 
benchmarks, med angivelse af den 
metodologi, der anvendes til at beregne, 
om emissionsbesparelserne overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk.

(17) Administratoren af benchmarks for
negativ CO2-effekt bør desuden oplyse om 
den negative CO2-effekt for hvert 
underliggende aktiv, der indgår i disse 
benchmarks, med angivelse af den 
metodologi, der anvendes til at beregne, 
om emissionsbesparelserne overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk.

Or. en

Ændringsforslag 72
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Administratoren af benchmarks for
positiv CO2-effekt bør desuden oplyse om
den positive CO2-effekt for hvert 
underliggende aktiv, der indgår i disse 
benchmarks, med angivelse af den 
metodologi, der anvendes til at beregne, 
om emissionsbesparelserne overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk.

(17) Administratoren af benchmarks for
reduktion af nettoemissioner bør desuden 
oplyse om CO2-effekten for hvert 
underliggende aktiv, der indgår i disse 
benchmarks, med angivelse af den 
metodologi, der anvendes til at beregne, 
om emissionsbesparelserne overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk.

Or. en

Ændringsforslag 73
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Administratoren af benchmarks for 
positiv CO2-effekt bør desuden oplyse om 
den positive CO2-effekt for hvert 
underliggende aktiv, der indgår i disse 
benchmarks, med angivelse af den 
metodologi, der anvendes til at beregne, 
om emissionsbesparelserne overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk.

(17) Administratoren af benchmarks for 
positiv effekt bør desuden oplyse om den 
positive miljøeffekt for hvert 
underliggende aktiv, der indgår i disse 
benchmarks, med angivelse af den 
metodologi og de indikatorer, der 
anvendes til at beregne, om
nettomiljøeffekten er positiv.
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Or. en

Ændringsforslag 74
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Det er vigtigt, at de vigtige 
elementer i den metode, som anvendes til 
at samle benchmarks for lille CO2-effekt 
og klimaovergangen har et solidt 
udgangspunkt i klimavidenskab. Dette 
opnås rutinemæssigt ved at overholde 
Parisaftalen om klimaændringer, f.eks. 
ved at anvende et klimascenario og en 
tilsvarende dekarboniseringsvej, som 
overholder målene i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at de fastlagte mål om 
modvirkning af klimaændringer fortsat 
forfølges, bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt regelmæssigt gennemgå deres 
metodologier og oplyse brugerne om de 
gældende procedurer for enhver væsentlig 
ændring. Ved indførelse af en væsentlig 
ændring bør benchmarkadministratorerne 
oplyse om årsagerne til denne ændring og 
forklare, hvordan ændringen er i 
overensstemmelse med benchmarkets 
oprindelige mål.

(18) For at sikre, at de fastlagte mål om 
modvirkning af klimaændringer fortsat 
forfølges, bør administratorer af 
benchmarks for klimaovergangen og 
negativ CO2-effekt regelmæssigt 
gennemgå deres metodologier og oplyse 
brugerne om de gældende procedurer for 
enhver væsentlig ændring. Ved indførelse 
af en væsentlig ændring bør 
benchmarkadministratorerne oplyse om 
årsagerne til denne ændring og forklare, 
hvordan ændringen er i overensstemmelse 
med benchmarkets oprindelige mål.
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Or. en

Ændringsforslag 76
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at de fastlagte mål om 
modvirkning af klimaændringer fortsat 
forfølges, bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv
CO2-effekt regelmæssigt gennemgå deres 
metodologier og oplyse brugerne om de 
gældende procedurer for enhver væsentlig 
ændring. Ved indførelse af en væsentlig 
ændring bør benchmarkadministratorerne 
oplyse om årsagerne til denne ændring og 
forklare, hvordan ændringen er i 
overensstemmelse med benchmarkets 
oprindelige mål.

(18) For at sikre, at investorerne modtager 
præcise oplysninger, bør administratorer af 
benchmarks for positiv miljøeffekt
regelmæssigt gennemgå deres 
metodologier og oplyse brugerne om de 
gældende procedurer for enhver væsentlig 
ændring. Ved indførelse af en væsentlig 
ændring bør benchmarkadministratorerne 
oplyse om årsagerne til denne ændring og 
forklare, hvordan ændringen er i 
overensstemmelse med benchmarkets 
oprindelige mål.

Or. en

Ændringsforslag 77
Neena Gill

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at de fastlagte mål om 
modvirkning af klimaændringer fortsat 
forfølges, bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt regelmæssigt gennemgå deres 
metodologier og oplyse brugerne om de 
gældende procedurer for enhver væsentlig 
ændring. Ved indførelse af en væsentlig 
ændring bør benchmarkadministratorerne 
oplyse om årsagerne til denne ændring og 
forklare, hvordan ændringen er i 
overensstemmelse med benchmarkets 

(18) For at sikre, at de fastlagte mål om 
modvirkning af klimaændringer fortsat 
forfølges, bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og
negative CO2-emissioner regelmæssigt 
gennemgå deres metodologier og oplyse 
brugerne om de gældende procedurer for 
enhver væsentlig ændring. Ved indførelse 
af en væsentlig ændring bør 
benchmarkadministratorerne oplyse om 
årsagerne til denne ændring og forklare, 
hvordan ændringen er i overensstemmelse 
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oprindelige mål. med benchmarkets oprindelige mål.

Or. en

Ændringsforslag 78
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at de fastlagte mål om 
modvirkning af klimaændringer fortsat 
forfølges, bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt regelmæssigt gennemgå deres 
metodologier og oplyse brugerne om de 
gældende procedurer for enhver væsentlig 
ændring. Ved indførelse af en væsentlig 
ændring bør benchmarkadministratorerne 
oplyse om årsagerne til denne ændring og 
forklare, hvordan ændringen er i 
overensstemmelse med benchmarkets 
oprindelige mål.

(18) For at sikre, at de fastlagte mål om 
modvirkning af klimaændringer fortsat 
forfølges, bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og
reduktion af nettoemissioner regelmæssigt 
gennemgå deres metodologier og oplyse 
brugerne om de gældende procedurer for 
enhver væsentlig ændring. Ved indførelse 
af en væsentlig ændring bør 
benchmarkadministratorerne oplyse om 
årsagerne til denne ændring og forklare, 
hvordan ændringen er i overensstemmelse 
med benchmarkets oprindelige mål.

Or. en

Ændringsforslag 79
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at de fastlagte mål om 
modvirkning af klimaændringer fortsat 
forfølges, bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt regelmæssigt gennemgå deres 
metodologier og oplyse brugerne om de 
gældende procedurer for enhver væsentlig 
ændring. Ved indførelse af en væsentlig 
ændring bør benchmarkadministratorerne 
oplyse om årsagerne til denne ændring og 

(18) For at sikre, at de fastlagte mål om 
modvirkning af klimaændringer fortsat 
forfølges, bør administratorer af 
benchmarks for lille CO2-effekt og
klimaovergangen regelmæssigt gennemgå 
deres metodologier og oplyse brugerne om 
de gældende procedurer for enhver 
væsentlig ændring. Ved indførelse af en 
væsentlig ændring bør 
benchmarkadministratorerne oplyse om 
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forklare, hvordan ændringen er i 
overensstemmelse med benchmarkets 
oprindelige mål.

årsagerne til denne ændring og forklare, 
hvordan ændringen er i overensstemmelse 
med benchmarkets oprindelige mål.

Or. en

Ændringsforslag 80
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at øge gennemsigtigheden og 
sikre en tilstrækkelig grad af 
harmonisering bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering 
af metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt og positiv CO2-effekt, 
herunder metoden til beregning af CO2-
emissioner og CO2-besparelser forbundet 
med de underliggende aktiver under 
hensyntagen til metoden vedrørende 
produkters miljøaftryk (Product 
Environmental Footprint Method) og 
metoden vedrørende organisationers 
miljøfodaftryk (Organisation 
Environmental Footprint Method) som 
defineret i punkt 2, litra a) og b), i 
Kommissionens henstilling 
2013/179/EU31. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 

udgår
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aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper,
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter. 

_________________

31 Kommissionens henstilling 
2013/179/EU af 9. april 2013 om brug af 
fælles metoder til at måle og formidle 
oplysninger om produkters og 
organisationers miljøpræstationer over 
hele deres livscyklus (EUT L 124 af 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 81
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt og positiv CO2-effekt, 
herunder metoden til beregning af CO2-
emissioner og CO2-besparelser forbundet 

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de ESG-relaterede
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt og klimaovergangen.
Kommissionen bør ikke foreskrive en 
bestemt metode, men bør sikre, at 
metoderne er robuste og evidensbaserede.
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med de underliggende aktiver under 
hensyntagen til metoden vedrørende 
produkters miljøaftryk (Product 
Environmental Footprint Method) og 
metoden vedrørende organisationers 
miljøfodaftryk (Organisation 
Environmental Footprint Method) som 
defineret i punkt 2, litra a) og b), i 
Kommissionens henstilling 
2013/179/EU31. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________

31 Kommissionens henstilling 
2013/179/EU af 9. april 2013 om brug af 
fælles metoder til at måle og formidle 
oplysninger om produkters og 
organisationers miljøpræstationer over 
hele deres livscyklus (EUT L 124 af 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 82
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
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beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt og positiv CO2-effekt, herunder 
metoden til beregning af CO2-emissioner 
og CO2-besparelser forbundet med de 
underliggende aktiver under hensyntagen 
til metoden vedrørende produkters 
miljøaftryk (Product Environmental 
Footprint Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) og 
b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU31. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for vurdering af
ESG-risici og integration af 
harmoniserede indikatorer for den 
cirkulære økonomi i metodologien for 
benchmarks, herunder metoden til 
beregning af nettomiljøeffekten forbundet 
med de underliggende aktiver under 
hensyntagen til metoden vedrørende 
produkters miljøaftryk (Product 
Environmental Footprint Method) og 
metoden vedrørende organisationers 
miljøfodaftryk (Organisation 
Environmental Footprint Method) som 
defineret i punkt 2, litra a) og b), i 
Kommissionens henstilling 2013/179/EU31, 
og der bør udvikles indikatorer for den 
cirkulære økonomi i overensstemmelse 
med Kommissionens platform til 
overvågning af den cirkulære økonomi og 
Kommissionens handlingsplan for den 
cirkulære økonomi. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 
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til at måle og formidle oplysninger om 
produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

til at måle og formidle oplysninger om 
produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 83
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt og positiv CO2-effekt, herunder 
metoden til beregning af CO2-emissioner 
og CO2-besparelser forbundet med de 
underliggende aktiver under hensyntagen 
til metoden vedrørende produkters 
miljøaftryk (Product Environmental 
Footprint Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) og 
b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU31. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt og reduktion af 
nettoemissioner, herunder metoden til 
beregning af CO2-emissioner og CO2-
besparelser forbundet med de 
underliggende aktiver under hensyntagen 
til metoden vedrørende produkters 
miljøaftryk (Product Environmental 
Footprint Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) og 
b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU31. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, som de 
overvejer fremskridtet inden for og
relevansen af, andre forslag inden for 
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lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

handlingsplanen for "finansiel 
bæredygtig vækst", og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 
til at måle og formidle oplysninger om 
produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 
til at måle og formidle oplysninger om 
produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 84
Anne Sander

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille 

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille 
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CO2-effekt og positiv CO2-effekt, herunder 
metoden til beregning af CO2-emissioner 
og CO2-besparelser forbundet med de 
underliggende aktiver under hensyntagen 
til metoden vedrørende produkters 
miljøaftryk (Product Environmental 
Footprint Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) og 
b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU31. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

CO2-effekt og positiv CO2-effekt, herunder 
metoden til beregning af CO2-emissioner 
og CO2-besparelser forbundet med de 
underliggende aktiver under hensyntagen 
til metoden vedrørende produkters 
miljøaftryk (Product Environmental 
Footprint Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) og 
b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU31. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante
åbne og offentlige høringer under sit 
forberedende arbejde om hver af de 
delegerede retsakter, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 
til at måle og formidle oplysninger om 
produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 
til at måle og formidle oplysninger om 
produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille
CO2-effekt og positiv CO2-effekt, herunder 
metoden til beregning af CO2-emissioner 
og CO2-besparelser forbundet med de 
underliggende aktiver under hensyntagen 
til metoden vedrørende produkters 
miljøaftryk (Product Environmental 
Footprint Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) og 
b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU31. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for
klimaovergangen og negativ CO2-effekt, 
herunder metoden til beregning af CO2-
emissioner og CO2-besparelser forbundet 
med de underliggende aktiver under 
hensyntagen til metoden vedrørende 
produkters miljøaftryk (Product 
Environmental Footprint Method) og 
metoden vedrørende organisationers 
miljøfodaftryk (Organisation 
Environmental Footprint Method) som 
defineret i punkt 2, litra a) og b), i 
Kommissionens henstilling 2013/179/EU31. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 
til at måle og formidle oplysninger om 

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 
til at måle og formidle oplysninger om 
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produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 86
Neena Gill

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt og positiv CO2-effekt, herunder 
metoden til beregning af CO2-emissioner 
og CO2-besparelser forbundet med de 
underliggende aktiver under hensyntagen 
til metoden vedrørende produkters 
miljøaftryk (Product Environmental 
Footprint Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) og 
b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU31. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt og negative CO2-emissioner, 
herunder metoden til beregning af CO2-
emissioner og CO2-besparelser forbundet 
med de underliggende aktiver under 
hensyntagen til metoden vedrørende 
produkters miljøaftryk (Product 
Environmental Footprint Method) og 
metoden vedrørende organisationers 
miljøfodaftryk (Organisation 
Environmental Footprint Method) som 
defineret i punkt 2, litra a) og b), i 
Kommissionens henstilling 2013/179/EU31. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
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forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 
til at måle og formidle oplysninger om 
produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 
til at måle og formidle oplysninger om 
produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 87
Paul Tang

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt og positiv CO2-effekt, herunder 
metoden til beregning af CO2-emissioner 
og CO2-besparelser forbundet med de 
underliggende aktiver under hensyntagen 
til metoden vedrørende produkters 

(19) For at øge gennemsigtigheden og sikre 
en tilstrækkelig grad af harmonisering bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på nærmere fastlæggelse af 
mindsteindholdet af de 
oplysningsforpligtelser, som 
benchmarkadministratorer, der tager 
hensyn til ESG-målene, bør være 
underlagt, og fastlæggelse af 
minimumsstandarder for harmonisering af 
metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt og positiv CO2-effekt, herunder 
metoden til beregning af CO2-emissioner 
og CO2-besparelser forbundet med de 
underliggende aktiver under hensyntagen 
til metoden vedrørende produkters 
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miljøaftryk (Product Environmental 
Footprint Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) og 
b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU31. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde,
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

miljøaftryk (Product Environmental 
Footprint Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) og 
b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU31. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante
offentlige høringer under sit forberedende 
arbejde, og at disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter modtager Europa-Parlamentet og 
Rådet navnlig alle dokumenter på samme 
tid som medlemsstaternes eksperter, og 
deres eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 
til at måle og formidle oplysninger om 
produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

31 Kommissionens henstilling 2013/179/EU 
af 9. april 2013 om brug af fælles metoder 
til at måle og formidle oplysninger om 
produkters og organisationers 
miljøpræstationer over hele deres 
livscyklus (EUT L 124 af 4.5.2013, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 88
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Data, der anvendes til benchmarks 
baseret på regulerede data, bør hentes 
enten direkte fra en handelsplads eller fra 
en godkendt rapporteringsmekanisme 
eller fra en mellemmand, når denne 
mellemmand ikke har beføjelser til at 



PE629.650v01-00 46/124 AM\1167632DA.docx

DA

ændre inputdataene.

Or. en

Ændringsforslag 89
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"23a) "benchmark for lille CO2-effekt": et 
benchmark, hvor de underliggende aktiver 
med henblik på dette stykkes nr. 1), litra 
b), nr. ii), er udvalgt således, at den deraf 
følgende benchmarkportefølje har lavere 
CO2-emissioner end de aktiver, der er 
omfattet af et kapitalvægtet 
standardbenchmark, og som er sammensat 
i overensstemmelse med de standarder, der 
er fastsat i de i artikel 19a, stk. 2, 
omhandlede delegerede retsakter

(23a) "benchmark, som overholder 
Parisaftalen": et bredt og mangfoldigt
benchmark, som søger at sikre en 
repræsentation for et givet marked, som er 
kompatibelt med en dekarboniseringsvej 
baseret på et klimascenario forbundet 
med mindst 75 % sandsynlighed for at
begrænse global opvarmning til godt 
under 2° C ved udgangen af det 21. 
århundrede i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen (idet det erindres, at 
der eventuelt foretages en revision af 
målene i Parisaftalen om at begrænse 
global opvarmning til 1,5° C ved 
udgangen af det 21. århundrede baseret 
på dokumentation fremlagt i IPCC's 
særberetning for oktober), og som er 
sammensat i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat i de i artikel 19a, 
stk. 2, omhandlede delegerede retsakter. 
Sådanne benchmarks vægter højere end 
de økonomiske aktiviteter, som bidrager 
til at fremskynde dekarboniseringen på 
det pågældende marked og vægtes lavere 
end de økonomiske aktiviteter, som skal 
falde på det dekarboniserede marked, i 
overensstemmelse med de proportioner, 
som er fastsat i den valgte 
dekarboniseringsvej.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"23a) "benchmark for lille CO2-effekt": et 
benchmark, hvor de underliggende aktiver
med henblik på dette stykkes nr. 1), litra 
b), nr. ii), er udvalgt således, at den deraf 
følgende benchmarkportefølje har lavere 
CO2-emissioner end de aktiver, der er 
omfattet af et kapitalvægtet 
standardbenchmark, og som er sammensat 
i overensstemmelse med de standarder, der 
er fastsat i de i artikel 19a, stk. 2,
omhandlede delegerede retsakter

"23a) "benchmark for lille CO2-effekt": et 
benchmark, hvor de underliggende aktiver 
er udvalgt således, at deres aktiviteter 
overholder et opvarmningsmål i 
Parisaftalen på 1,5° C, som er sammensat 
i overensstemmelse med de standarder, der 
er fastsat i artikel 19a, stk. 2, og hvor 
porteføljen af underliggende aktiver ikke 
er eksponeret for virksomheder, som 
deltager i nogen af følgende aktiviteter: 

- udnyttelse, udvinding, distribution og 
forarbejdning af fossile brændstoffer

- opførelse og vedligeholdelse af 
kraftværker, der forbrænder fossile 
brændstoffer

- konstruktion, drift og vedligeholdelse af 
luftfartsinfrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 91
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"23a) "benchmark for lille CO2-effekt": et 
benchmark, hvor de underliggende aktiver 
med henblik på dette stykkes nr. 1), litra b), 
nr. ii), er udvalgt således, at den deraf 
følgende benchmarkportefølje har lavere 

"23a) "benchmark for lille CO2-effekt": et 
benchmark, hvor de underliggende aktiver 
med henblik på dette stykkes nr. 1), litra b), 
nr. ii), er udvalgt, vægtet eller udelukket 
på det grundlag, at de har lavere CO2-
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CO2-emissioner end de aktiver, der er 
omfattet af et kapitalvægtet 
standardbenchmark, og som er sammensat 
i overensstemmelse med de standarder, der 
er fastsat i de i artikel 19a, stk. 2, 
omhandlede delegerede retsakter

emissioner end de underliggende aktiver, 
der er omfattet af et bestemt moderindeks, 
og som er sammensat i overensstemmelse 
med de standarder, der er fastsat i de i 
artikel 19a, stk. 2, omhandlede delegerede 
retsakter. Moderindekset er et indeks, som 
definerer den underliggende pulje af 
aktiver, som er tilgængelige til optagelse i 
et benchmark, inden der anvendes nogen 
vægtnings-, udvælgelses- eller 
udelukkelseskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 92
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"23a) "benchmark for lille CO2-effekt": et 
benchmark, hvor de underliggende aktiver 
med henblik på dette stykkes nr. 1), litra b), 
nr. ii), er udvalgt således, at den deraf 
følgende benchmarkportefølje har lavere 
CO2-emissioner end de aktiver, der er 
omfattet af et kapitalvægtet 
standardbenchmark, og som er sammensat 
i overensstemmelse med de standarder, 
der er fastsat i de i artikel 19a, stk. 2, 
omhandlede delegerede retsakter

"23a) "benchmark for lille CO2-effekt": et 
benchmark, hvor de underliggende aktiver 
med henblik på dette stykkes nr. 1), litra b), 
nr. ii), er udvalgt således, at den deraf 
følgende benchmarkportefølje har lavere 
CO2-emissioner end de benchmarks, som 
anvender samme metodologi, dog uden at 
medtage CO2-emissionerne, og som er 
sammensat i overensstemmelse med de
minimumsstandarder, der er fastsat i de i 
artikel 19a, stk. 2, omhandlede delegerede 
retsakter, eller med selve de markedsførte 
benchmarks

Or. fr

Ændringsforslag 93
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
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Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"23a) "benchmark for lille CO2-effekt": et 
benchmark, hvor de underliggende aktiver 
med henblik på dette stykkes nr. 1), litra b), 
nr. ii), er udvalgt således, at den deraf 
følgende benchmarkportefølje har lavere 
CO2-emissioner end de aktiver, der er 
omfattet af et kapitalvægtet 
standardbenchmark, og som er sammensat 
i overensstemmelse med de standarder, der 
er fastsat i de i artikel 19a, stk. 2, 
omhandlede delegerede retsakter

"23a) "benchmark for positiv miljøeffekt": 
et benchmark, hvor de underliggende 
aktiver med henblik på dette stykkes nr. 1), 
litra b), nr. ii), er udvalgt på grundlag af 
deres positive nettomiljøfodaftryk, og som 
er sammensat i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat i de i artikel 19a, 
stk. 2, omhandlede delegerede retsakter

Or. en

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

Ændringsforslag 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"23a) "benchmark for lille CO2-effekt": et 
benchmark, hvor de underliggende aktiver 
med henblik på dette stykkes nr. 1), litra b), 
nr. ii), er udvalgt således, at den deraf 
følgende benchmarkportefølje har lavere 
CO2-emissioner end de aktiver, der er 
omfattet af et kapitalvægtet 
standardbenchmark, og som er sammensat 
i overensstemmelse med de standarder, der 
er fastsat i de i artikel 19a, stk. 2, 
omhandlede delegerede retsakter

"23a) "benchmark for klimaovergangen": 
et benchmark, hvor de underliggende 
aktiver med henblik på dette stykkes nr. 1), 
litra b), nr. ii), er udvalgt således, at den 
deraf følgende benchmarkportefølje har
drivhusgasemissioner end de aktiver, der 
er omfattet af et kapitalvægtet 
standardbenchmark, og som er sammensat 
i overensstemmelse med de standarder, der 
er fastsat i de i artikel 19a, stk. 2, 
omhandlede delegerede retsakter

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=DA)
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Ændringsforslag 95
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) "benchmark for positiv CO2-effekt": 
et benchmark, hvor de underliggende 
aktiver med henblik på dette stykkes nr. 
1), litra b), nr. ii), er udvalgt således, at 
deres CO2-emissionsbesparelser 
overstiger aktivets CO2-fodaftryk, og som 
er sammensat i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat i de i artikel 19a, 
stk. 2, omhandlede delegerede retsakter."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 96
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) "benchmark for positiv CO2-effekt": 
et benchmark, hvor de underliggende 
aktiver med henblik på dette stykkes nr. 
1), litra b), nr. ii), er udvalgt således, at 
deres CO2-emissionsbesparelser overstiger
aktivets CO2-fodaftryk, og som er 
sammensat i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat i de i artikel 19a, 
stk. 2, omhandlede delegerede retsakter."

23b) "benchmark for klimaovergangen": et 
benchmark, der opfylder alle de følgende 
krav: 

i) de underliggende aktiver for
benchmarket er på vej til at overholde 
Parisaftalen for at begrænse den globale 
opvarmning til 1,5° C

ii) aktivudstedernes planer om reduktion 
af emissioner omfatter målbare mål og 
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tidsbaserede mål, som er robuste og 
evidensbaserede

iii) de virksomheder, som er ansvarlige for 
de underliggende aktiver, har indført 
planer om reduktion af emissioner, som er 
detaljerede og opdelt ned til niveauet for 
det enkelte fysiske aktiv for at kunne 
foretage en bedømmelse af det

iv) aktivudstederne skal årligt rapportere 
om fremskridtet for at nå disse mål

v) benchmarket er sammensat i 
overensstemmelse med de standarder, der 
er fastsat i de i artikel 19a, stk. 2, 
omhandlede delegerede retsakter."

Or. en

Ændringsforslag 97
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) "benchmark for positiv CO2-effekt": 
et benchmark, hvor de underliggende 
aktiver med henblik på dette stykkes nr. 
1), litra b), nr. ii), er udvalgt således, at 
deres CO2-emissionsbesparelser overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk, og som er 
sammensat i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat i de i artikel 19a, 
stk. 2, omhandlede delegerede retsakter."

udgår

Or. en

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

Ændringsforslag 98
Syed Kamall
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) "benchmark for positiv CO2-effekt": 
et benchmark, hvor de underliggende 
aktiver med henblik på dette stykkes nr. 1), 
litra b), nr. ii), er udvalgt således, at deres 
CO2-emissionsbesparelser overstiger
aktivets CO2-fodaftryk, og som er 
sammensat i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat i de i artikel 19a, 
stk. 2, omhandlede delegerede retsakter."

23b) "benchmark for reduktion af 
nettoemissioner": et benchmark, hvor de 
underliggende aktiver med henblik på dette 
stykkes nr. 1), litra b), nr. ii), er udvalgt 
således, at aktivernes bidrag til reduktion 
af CO2-emissioner overstiger emissionen, 
og som er sammensat i overensstemmelse 
med de standarder, der er fastsat i de i 
artikel 19a, stk. 2, omhandlede delegerede 
retsakter."

Or. en

Ændringsforslag 99
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) "benchmark for positiv CO2-effekt": 
et benchmark, hvor de underliggende 
aktiver med henblik på dette stykkes nr. 1), 
litra b), nr. ii), er udvalgt således, at deres 
CO2-emissionsbesparelser overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk, og som er 
sammensat i overensstemmelse med de
standarder, der er fastsat i de i artikel 19a, 
stk. 2, omhandlede delegerede retsakter."

23b) "benchmark for positiv CO2-effekt": 
et benchmark, hvor de underliggende 
aktiver med henblik på dette stykkes nr. 1), 
litra b), nr. ii), er udvalgt således, at deres 
CO2-emissionsbesparelser overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk, og som er 
sammensat i overensstemmelse med de
minimumsstandarder, der er fastsat i de i 
artikel 19a, stk. 2, omhandlede delegerede 
retsakter."

Or. fr

Ændringsforslag 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) "benchmark for positiv CO2-effekt": 
et benchmark, hvor de underliggende 
aktiver med henblik på dette stykkes nr. 1), 
litra b), nr. ii), er udvalgt således, at deres 
CO2-emissionsbesparelser overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk, og som er 
sammensat i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat i de i artikel 19a, 
stk. 2, omhandlede delegerede retsakter."

23b) "benchmark for negativ CO2-effekt": 
et benchmark, hvor de underliggende 
aktiver med henblik på dette stykkes nr. 1), 
litra b), nr. ii), er udvalgt således, at deres 
CO2-emissionsbesparelser overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk, og som er 
sammensat i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat i de i artikel 19a, 
stk. 2, omhandlede delegerede retsakter."

Or. en

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

Ændringsforslag 101
Neena Gill

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) "benchmark for positiv CO2-effekt": 
et benchmark, hvor de underliggende 
aktiver med henblik på dette stykkes nr. 
1), litra b), nr. ii), er udvalgt således, at 
deres CO2-emissionsbesparelser overstiger 
aktivets CO2-fodaftryk, og som er 
sammensat i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat i de i artikel 19a, 
stk. 2, omhandlede delegerede retsakter."

(23b) "benchmarks for negative CO2-
emissioner:" benchmarks, hvor
indeksvirksomhederne som en portefølje 
producerer varer på en made, som fjerner 
mere CO2 fra luften, end de udleder. Det 
betyder, at indeksbestanddelene skal 
bevise, at de balancerer alle deres
restemissioner med CO2-optag 
(sammenlignet med den traditionelle 
fremstillingsmetode for varerne).

Or. en

Ændringsforslag 102
Matt Carthy
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23ba) "benchmark for 
klimaovergangen": et benchmark, hvor 
de underliggende aktiver udvælges på 
grundlag af at de har taget et klart, 
offentligt, målbart og tidsbegrænset 
videnskabsbaseret mål og den dermed 
forbundne detaljerede 
gennemførelsesplan på aktivniveau til at 
reducere deres drivhusgasemissioner i 
overensstemmelse med en 
dekarboniseringsvej baseret på et 
klimascenario forbundet med mindst 75 % 
sandsynlighed for at begrænse global 
opvarmning til godt under 2° C ved 
udgangen af det 21. århundrede i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen (idet det erindres, at der 
eventuelt foretages en revision af målene i 
Parisaftalen om at begrænse global 
opvarmning til 1,5° C ved udgangen af det 
21. århundrede baseret på dokumentation 
fremlagt i IPCC's særberetning for 
oktober), og den årlige rapport om 
fremskridtet i forhold til at nå målet.

Or. en

Ændringsforslag 103
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med udarbejdelsen af de 
benchmarks, der er omhandlet i nr. 23, 
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litra a) og b), skal 
benchmarkadministratorerne udvise 
tilstrækkelig fleksibilitet under 
udarbejdelsen af formlen til beregning af 
deres metodologi til, at der kan tages 
hensyn til den hurtige udvikling af 
bæredygtighedsparametre og teknologier, 
der måler disse parametre.

Or. fr

Ændringsforslag 104
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 24 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Artikel 3, stk. 1, ændres således:

a) Punkt 24 a affattes således:

"a) inputdata, der i deres helhed leveres 
fra:"

punkt 24, litra a), nr. vii) affattes således:

"vii) en tjenesteudbyder, til hvem 
administratoren har outsourcet 
dataindsamlingen i overensstemmelse 
med artikel 10, med undtagelse af artikel 
10, stk. 3, litra f), forudsat at 
tjenesteudbyderen modtager dataene i 
deres helhed fra en enhed omhandlet i nr. 
i)-vi)"

Or. en

Ændringsforslag 105
Paul Tang

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
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Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende 
afsnit:

"1a) I fire år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse sikrer 
benchmarkproducenterne, at alle de 
benchmarks, der leveres og offentliggøres, 
er i fuld overensstemmelse med 
forpligtelserne i Parisaftalen om 
klimaændringer som gennemført i EU-
retten, og at de har en positiv CO2-effekt 
på grundlag af en standardmetode, som 
vil blive udviklet af Kommissionen i en 
delegeret retsakt, der offentliggøres senest 
to år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse. Kommissionen overvejer 
også, hvordan benchmarks kan være i 
overensstemmelse med andre 
miljømæssige, sociale og 
forvaltningsmæssige forhold."

Or. en

Ændringsforslag 106
Neena Gill

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 11, stk. 1, indsættes følgende:    

"f) senest i 2022 anvender 
administratoren af kritiske og 
betydningsfulde benchmarks kun 
inputdata, som overholder Parisaftalens 
forpligtelser som gennemført i EU-
retten."

Or. en
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Ændringsforslag 107
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – stk. 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"d) en redegørelse for, hvordan de centrale 
elementer i den metodologi, der er fastlagt 
i litra a), afspejler miljømæssige, sociale 
eller ledelsesmæssige faktorer ("ESG-
kriterier") for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der fremmer eller 
tager hensyn til ESG-mål."

"d) en redegørelse for, hvordan de centrale 
elementer i den metodologi, der er fastlagt 
i litra a), afspejler miljømæssige, sociale 
eller ledelsesmæssige faktorer ("ESG-
kriterier"), herunder vigtige indikatorer
for den cirkulære økonomi såsom CO2-
emissioner, andre emissioner, effekten på 
biodiversiteten, affaldsproduktion, 
vedvarende energi, råvarer, vand og 
direkte og indirekte arealanvendelse, som 
udvikles i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse af 16. januar 
2018 om en overvågningsramme for den 
cirkulære økonomi."

Or. en

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

Ændringsforslag 108
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – stk. 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"d) en redegørelse for, hvordan de centrale 
elementer i den metodologi, der er fastlagt 
i litra a), afspejler miljømæssige, sociale 
eller ledelsesmæssige faktorer ("ESG-
kriterier") for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der fremmer eller tager
hensyn til ESG-mål."

"d) en redegørelse for, hvordan de centrale 
elementer i den metodologi, der er fastlagt 
i litra a), afspejler miljømæssige, sociale 
eller ledelsesmæssige faktorer ("ESG-
kriterier") for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der fremmes ved at 
forfølge eller tage hensyn til ESG-mål."
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Or. en

Ændringsforslag 109
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – stk. 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"d) en redegørelse for, hvordan de centrale 
elementer i den metodologi, der er fastlagt 
i litra a), afspejler miljømæssige, sociale 
eller ledelsesmæssige faktorer ("ESG-
kriterier") for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der fremmer eller tager 
hensyn til ESG-mål."

"d) en redegørelse for, hvordan de centrale 
elementer i den metodologi, der er fastlagt 
i litra a), afspejler miljømæssige, sociale 
eller ledelsesmæssige faktorer ("ESG-
kriterier") for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler behovet for at gøre opmærksom på ESG-bekymringer om 
integrerede aspekter af alle forretningstransaktioner i det finansielle system i stedet for at 
forvise dem til en niche.

Ændringsforslag 110
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – stk. 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"d) en redegørelse for, hvordan de centrale 
elementer i den metodologi, der er fastlagt 
i litra a), afspejler miljømæssige, sociale 
eller ledelsesmæssige faktorer ("ESG-
kriterier") for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der fremmer eller tager 
hensyn til ESG-mål."

"d) en redegørelse for, hvordan de centrale 
elementer i den metodologi, der er fastlagt 
i litra a), afspejler miljømæssige, sociale 
eller ledelsesmæssige faktorer ("ESG-
kriterier") for hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie."
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Or. en

Ændringsforslag 111
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "da) en forklaring af, hvordan 
benchmarket eller benchmarkfamilien 
påvirker klimaet, navnlig i hvor høj grad 
målene i Parisaftalen er overholdt"

Or. en

Ændringsforslag 112
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) da) "oplysninger om det enkelte 
benchmarks eller den enkelte 
benchmarkfamilies overholdelse af 
målene i Parisaftalen om 
klimaændringer"

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler behovet for at gøre opmærksom på ESG-bekymringer om 
integrerede aspekter af alle forretningstransaktioner i det finansielle system i stedet for at 
forvise dem til en niche.



PE629.650v01-00 60/124 AM\1167632DA.docx

DA

Ændringsforslag 113
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere minimumsindholdet 
af den i stk. 1, litra d), omhandlede 
redegørelse."

"2a. Efter at have hørt ESMA tillægges
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 49 for yderligere at præcisere 
minimumsindholdet af den i stk. 1, litra d), 
omhandlede redegørelse. De delegerede 
retsakter tvinger ikke 
benchmarkadministratorerne til at 
offentliggøre oplysninger, som er 
generiske eller fortrolige."

Or. en

Ændringsforslag 114
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere minimumsindholdet 
af den i stk. 1, litra d), omhandlede 
redegørelse."

"2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere minimumsindholdet 
af den i stk. 1, litra d), i denne artikel
omhandlede redegørelse og til at ajourføre 
vejledningen om benchmarkerklæringen 
som omhandlet i artikel 27, så den 
omfatter henvisninger til ESG-risici og 
bæredygtighedsindikatorer."

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

Ændringsforslag 115
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere minimumsindholdet 
af den i stk. 1, litra d), omhandlede 
redegørelse."

"2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere minimumsindholdet 
af den i stk. 1, litra d) og e), omhandlede 
redegørelse samt det standardformat, som 
skal bruges."

Or. en

Ændringsforslag 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for klimaovergangen og 
negativ CO2-effekt

Or. en

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

Ændringsforslag 117
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
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Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for lille CO2-effekt og
reduktion af nettoemissioner

Or. en

(Denne definitionsændring omfatter hele forslaget)

Ændringsforslag 118
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for klimaovergangen, som 
overholder Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 119
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for lille CO2-effekt og
klimaovergangen

Or. en

Ændringsforslag 120
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for miljøeffekt

Or. en

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

Ændringsforslag 121
Neena Gill

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for lille CO2-effekt og
negative CO2-emissioner

Or. en

Ændringsforslag 122
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for lille CO2-effekt og
reduktion af nettoemissioner

Or. en

Ændringsforslag 123
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Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for lille CO2-effekt og
klimaovergangen

Or. en

Ændringsforslag 124
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv
CO2-effekt

Benchmarks for positiv miljøeffekt

Or. en

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

Ændringsforslag 125
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for
lille CO2-effekt eller positiv CO2-effekt ud 
over eller i stedet for kravene i afsnit II, III 
og IV.

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for
klimaovergangen eller negativ CO2-effekt 
ud over eller i stedet for kravene i afsnit II, 
III og IV.
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Or. en

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

Ændringsforslag 126
Neena Gill

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for 
lille CO2-effekt eller positiv CO2-effekt ud 
over eller i stedet for kravene i afsnit II, III 
og IV.

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for 
lille CO2-effekt eller negative CO2-
emissioner ud over eller i stedet for 
kravene i afsnit II, III og IV.

Or. en

Ændringsforslag 127
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for 
lille CO2-effekt eller positiv CO2-effekt ud 
over eller i stedet for kravene i afsnit II, III 
og IV.

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for 
lille CO2-effekt eller reduktion af 
nettoemissioner ud over eller i stedet for 
kravene i afsnit II, III og IV.

Or. en

Ændringsforslag 128
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
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Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for
lille CO2-effekt eller positiv CO2-effekt ud 
over eller i stedet for kravene i afsnit II, III 
og IV.

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for
klimaovergangen, som overholder 
Parisaftalen ud over eller i stedet for 
kravene i afsnit II, III og IV.

Or. en

Ændringsforslag 129
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for 
lille CO2-effekt eller positiv CO2-effekt ud 
over eller i stedet for kravene i afsnit II, III 
og IV.

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for 
lille CO2-effekt eller klimaovergangen ud 
over eller i stedet for kravene i afsnit II, III 
og IV.

Or. en

Ændringsforslag 130
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for 
lille CO2-effekt eller positiv CO2-effekt ud 
over eller i stedet for kravene i afsnit II, III 
og IV.

1. Kravene i bilag III finder anvendelse på 
levering af og bidrag til benchmarks for 
lille CO2-effekt eller positiv miljøeffekt ud 
over eller i stedet for kravene i afsnit II, III 
og IV.



AM\1167632DA.docx 67/124 PE629.650v01-00

DA

Or. en

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

Ændringsforslag 131
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks 
for lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt, 
herunder:

udgår

a) kriterierne for valg af underliggende 
aktiver, herunder, hvor det er relevant, 
kriterier for udelukkelse af aktiver

b) kriterierne og metoden til vægtning af 
de underliggende aktiver i benchmarket

c) metoden til beregning af CO2-
emissioner og CO2-besparelser forbundet 
med de underliggende aktiver."

Or. en

Begrundelse

Disse beslutninger er meget vidtrækkende og bør ikke træffes ved hjælp af delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 132
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks for 
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt, 
herunder:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks for 
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt. 
Dette skal være afpasset den hurtige 
udvikling af bæredygtighedsparametre og 
omfatte en betydelig fleksibilitet hos 
benchmarkadministratorerne i 
forbindelse med udarbejdelsen af formlen 
til beregning af deres metodologi. 
Minimumsstanderne skal omfatte:

Or. fr

Ændringsforslag 133
Lieve Wierinck

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks for
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt, 
herunder:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks for
klimaovergangen og negativ CO2-effekt, 
herunder:

Or. en

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

Ændringsforslag 134
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
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Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks for 
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt, 
herunder:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for at 
præcisere minimumsstandarderne for
opbygning af benchmarks for lille CO2-
effekt og reduktion af nettoemissioner, 
herunder:

Or. en

Ændringsforslag 135
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks
for lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt, 
herunder:

2. Administratoren af et benchmark for 
klimaovergangen eller en negativ CO2-
effekt formaliserer, dokumenterer og 
offentliggør enhver metode, som anvendes 
til beregning af disse benchmarks, 
herunder:

Or. en

Ændringsforslag 136
Neena Gill

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks for 
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt, 
herunder:

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks for 
lille CO2-effekt og negative CO2-
emissioner, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 137
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks for 
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt, 
herunder:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks for 
lille CO2-effekt og klimaovergangen, 
herunder:

Or. en

Ændringsforslag 138
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks for
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt, 
herunder:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere 
minimumsstandarderne for benchmarks for 
positiv miljøeffekt, herunder:
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Or. en

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

Ændringsforslag 139
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) metoden til beregning af CO2-
emissioner og CO2-besparelser forbundet 
med de underliggende aktiver."

(c) den videnskabsbaserede 
metodologiske ramme og 
dekarboniseringsvejen for benchmarket,
de relevante målemetoder og tærskler, 
som skal anvendes til at vælge, vægte og 
udelukke de økonomiske aktiviteter i 
overensstemmelse med 
dekarboniseringsvejen og til at vurdere 
eksponeringen af de underliggende aktiver
for sådanne økonomiske aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 140
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) metoden til beregning af CO2-emissioner 
og CO2-besparelser forbundet med de 
underliggende aktiver."

c) metoden til beregning af CO2-
emissioner, andre emissioner, effekten på 
biodiversiteten, affaldsproduktion og brug 
af energi, vedvarende energi, råvarer, 
vand og direkte og indirekte
arealanvendelse forbundet med de 
underliggende aktiver."

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

Ændringsforslag 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) metoden til beregning af CO2-emissioner 
og CO2-besparelser forbundet med de 
underliggende aktiver."

c) metoden til beregning af drivhusgasser,
CO2-emissioner og CO2-besparelser 
forbundet med de underliggende aktiver."

Or. en

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

Ændringsforslag 142
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) metoden til beregning af CO2-
emissioner og CO2-besparelser forbundet 
med de underliggende aktiver."

(c) den generelle metodologiske 
ramme og dekarboniseringsvej for 
benchmarket

Or. en

Ændringsforslag 143
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning – litra c a nyt
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sammenligningen af de udvalgte 
økonomiske aktiviteter med Unionens 
taksonomi

Or. en

Ændringsforslag 144
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1011
Overskrift III – Kapitel 3 a (nyt) – Artikel 19 a – stk. 2 – indledning – litra c a nyt

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) standardformatet for offentliggørelse 
som krævet i bilag III."

Or. en

Ændringsforslag 145
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Artikel 21, stk. 3, sidste afsnit, affattes 
således:

"Inden udgangen af denne periode skal 
den kompetente myndighed tage sin 
beslutning om at pålægge administratoren 
at fortsætte med at offentliggøre 
benchmarket op til fornyet overvejelse og 
kan om nødvendigt forlænge tidsfristen i 
en rimelig periode, der ikke må overstige 
yderligere 12 måneder. Den maksimale 
varighed af obligatorisk administration 
må ikke overstige 5 år i alt."
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Or. en

Ændringsforslag 146
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 23 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Artikel 23, stk. 6, sidste afsnit, affattes 
således:

"Den maksimale varighed af 
obligatoriske bidrag efter første afsnit, 
litra a) og b), må ikke overstige 5 år i alt."

Or. en

Ændringsforslag 147
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 
benchmarkerklæringen redegøres for, 
hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles for 
hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der leveres og 
offentliggøres, og som fremmer eller tager 
hensyn til ESG-mål.

"2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 
benchmarkerklæringen redegøres for, 
hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles for 
hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der leveres og 
offentliggøres, herunder i hvor høj grad 
målene i Parisaftalen overholdes. Disse 
oplysninger bør gives i et standardformat 
med farvekodede oplysninger om, i hvor 
høj grad Parisaftalen overholdes

Or. en
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Ændringsforslag 148
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 
benchmarkerklæringen redegøres for, 
hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles for 
hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der leveres og 
offentliggøres, og som fremmer eller tager 
hensyn til ESG-mål.

"2a. For kravene i stk. 2, litra b), c) og g),
skal der i benchmarkerklæringen redegøres 
for, hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles for 
hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der leveres og 
offentliggøres, og som fremmer eller tager 
hensyn til ESG-mål.

Or. fr

Ændringsforslag 149
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 
benchmarkerklæringen redegøres for, 
hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles for
hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der leveres og 
offentliggøres, og som fremmer eller tager 
hensyn til ESG-mål.

"2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 
benchmarkerklæringen redegøres for, 
hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles i hvert 
benchmark eller hver benchmarkfamilie, 
der leveres og offentliggøres, herunder i 
hvor høj grad målene i Parisaftalen om 
klimaændringer overholdes.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler behovet for at gøre opmærksom på ESG-bekymringer om 
integrerede aspekter af alle forretningstransaktioner i det finansielle system i stedet for at 
forvise dem til en niche.
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Ændringsforslag 150
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 
benchmarkerklæringen redegøres for, 
hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles for 
hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der leveres og 
offentliggøres, og som fremmer eller tager 
hensyn til ESG-mål.

"2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 
benchmarkerklæringen redegøres for, 
hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles for 
hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der leveres og 
offentliggøres.

Or. en

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

Ændringsforslag 151
Paul Tang

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 
benchmarkerklæringen redegøres for, 
hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles for 
hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der leveres og 
offentliggøres, og som fremmer eller tager 
hensyn til ESG-mål.

"2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 
benchmarkerklæringen redegøres for, 
hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles for 
hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der leveres og 
offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 152
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 
benchmarkerklæringen redegøres for, 
hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles for 
hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der leveres og 
offentliggøres, og som fremmer eller tager
hensyn til ESG-mål.

"2a. For hvert krav i stk. 2 skal der i 
benchmarkerklæringen redegøres for, 
hvordan de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige faktorer afspejles for 
hvert benchmark eller hver 
benchmarkfamilie, der fremmes ved at 
forfølge eller tage hensyn til ESG-mål.

Or. en

Ændringsforslag 153
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere de i stk. 2a 
omhandlede oplysninger."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 154
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – stk. 2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere de i stk. 2a 
omhandlede oplysninger."

2b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere de i stk. 2a 
omhandlede oplysninger for at ajourføre 
vejledningen om 
"benchmarkerklæringen", så den 
indeholder henvisninger til og 
bæredygtighedsrisici og -indikatorer."

Or. en

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

Ændringsforslag 155
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 27 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere de i stk. 2a 
omhandlede oplysninger."

2b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 49 for 
yderligere at præcisere de i stk. 2a 
omhandlede oplysninger samt 
standardformater for præsentationen."

Or. en

Ændringsforslag 156
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 51 – stk. 1 til 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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4a. I artikel 51 foretages følgende 
ændringer:

"a) i stk. 1 ændres datoen "1. januar 
2020" til "1. januar 2022"

b) i stk. 2 ændres datoen "1. januar 2020" 
til "1. januar 2022"

c) i stk. 3 ændres datoen "1. januar 2020" 
til "1. januar 2022"

d) i stk. 4 ændres datoen "1. januar 2020" 
til "1. januar 2022"

e) i stk. 5 ændres datoen "1. januar 2020" 
til "1. januar 2022"

Or. en

Ændringsforslag 157
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 51 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I artikel 51 indsættes følgende stykke:

"4a. Et eksisterende benchmark, der ved 
en gennemførelsesretsakt vedtaget af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 20 er kategoriseret som kritisk, og 
som ikke opfylder betingelserne for 
validering i henhold til artikel 34 i denne 
forordning senest den 1. januar 2020, 
kan, såfremt den kompetente myndighed 
mener, at dets ophør vil påvirke den 
finansielle stabilitet, blive anvendt frem til 
den 31. december 2021."

Or. en

Ændringsforslag 158
Markus Ferber
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 51 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I artikel 51 indsættes følgende stykke:

"4a. Et eksisterende benchmark, der ved 
en gennemførelsesretsakt vedtaget af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 20 er kategoriseret som kritisk, kan 
anvendes i eksisterende og nye finansielle 
instrumenter, finansielle kontrakter eller 
målinger af en investeringsfonds 
resultater indtil den 31. december 2021."

Or. en

Begrundelse

Visse generelt anvendte kritiske benchmarks overholder endnu ikke benchmarkforordningen. 
Hvis de udfases, inden der er erstatninger til rådighed, kan det medføre alvorlige 
forstyrrelser på markedet. Der bør derfor gives en forlængelse på to år.

Ændringsforslag 159
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 54 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I artikel 54 indføjes følgende stykke:

"3a. Når først en omfattende og detaljeret 
ramme for bæredygtige investeringer, 
hvoraf [Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fastlæggelse af en ramme 
til fremme af bæredygtige investeringer] 
er en fast byggesten, er trådt i kraft, 
offentliggør Kommissionen uden ophold 
en rapport om gennemførligheden, 
herunder i forordning (EU) 2016/1011 
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bestemmelser om et 
"bæredygtighedsbenchmark" eller "ESG-
benchmark" på grundlag af rammen for 
bæredygtige investeringer. Rapporten 
sendes til Europa-Parlamentet og Rådet. 
Kommissionen fremsætter ledsagende 
forslag, hvor det er relevant."

Or. en

Ændringsforslag 160
Neena Gill

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 59 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. Af hensyn til sammenhængen og 
retssikkerheden fremover er det af 
afgørende betydning, at der, når EU-
klassificeringsforordningen træder i kraft, 
er sammenhæng mellem de to tekster.

Or. en

Ændringsforslag 161
Anne Sander

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
Forordning (EU) 2016/1011
Artikel 59 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft 12 
måneder efter offentliggørelsen af de 
delegerede retsakter, der er nævnt i denne 
forordning.
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Or. fr

Ændringsforslag 162
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for klimaovergangen og 
negativ CO2-effekt

Or. en

Ændringsforslag 163
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for lille CO2-effekt og
reduktion af nettoemissioner

Or. en

Ændringsforslag 164
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for klimaovergangen, der 
overholder Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 165
Molly Scott Cato
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Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for lille CO2-effekt og
klimaovergangen

Or. en

Ændringsforslag 166
Neena Gill

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv 
CO2-effekt

Benchmarks for lille CO2-effekt og
negative CO2-emissioner

Or. en

Ændringsforslag 167
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Benchmarks for lille CO2-effekt og positiv
CO2-effekt

Benchmarks for positiv miljøeffekt

Or. en

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

Ændringsforslag 168
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt 

Metodologien for benchmarks for positiv 
miljøeffekt 

Or. en

Ændringsforslag 169
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt 

Metodologien for benchmarks for
klimaovergangen 

Or. en

Ændringsforslag 170
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metodologien for benchmarks for lille 
CO2-effekt

Oplysninger om benchmarks for lille CO2-
effekt

Or. en

Ændringsforslag 171
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt skal formalisere, dokumentere 
og offentliggøre enhver metodologi, som 

1. Administratoren af et benchmark for
positiv miljøeffekt skal formalisere, 
dokumentere og offentliggøre enhver 
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anvendes til beregning af benchmarks for 
lille CO2-effekt, ved at redegøre for 
følgende:

metodologi, som anvendes til beregning af
nettomiljøeffekten baseret på indikatorer 
for den cirkulære økonomi, ved at 
redegøre for følgende:

Or. en

Ændringsforslag 172
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt skal formalisere, dokumentere 
og offentliggøre enhver metodologi, som 
anvendes til beregning af benchmarks for 
lille CO2-effekt, ved at redegøre for 
følgende:

1. Administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt eller et benchmark for 
reduktion af nettoemissioner skal 
formalisere, dokumentere og offentliggøre 
enhver metodologi, som anvendes til 
beregning af disse benchmarks, ved at 
redegøre for følgende:

Or. en

Ændringsforslag 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt skal formalisere, dokumentere 
og offentliggøre enhver metodologi, som 
anvendes til beregning af benchmarks for
lille CO2-effekt, ved at redegøre for 
følgende:

1. Administratoren af et benchmark for
klimaovergangen skal formalisere, 
dokumentere og offentliggøre enhver 
metodologi, som anvendes til beregning af 
benchmarks for klimaovergangen, ved at 
redegøre for følgende:

Or. en

Ændringsforslag 174
Matt Carthy
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Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Administratoren af et benchmark for 
lille CO2-effekt skal formalisere, 
dokumentere og offentliggøre enhver 
metodologi, som anvendes til beregning af 
benchmarks for lille CO2-effekt, ved at 
redegøre for følgende:

1. Administratoren af et benchmark, der 
overholder Parisaftalen, skal formalisere, 
dokumentere og offentliggøre enhver 
metodologi, som anvendes til beregning af 
benchmarks, der overholder Parisaftalen,
ved at redegøre for følgende:

Or. en

Ændringsforslag 175
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) listen over de underliggende aktiver, 
der er anvendt til at beregne benchmarket 
for lille CO2-effekt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) listen over de underliggende aktiver, 
der er anvendt til at beregne benchmarket 
for lille CO2-effekt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 177
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Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) listen over de underliggende aktiver, der 
er anvendt til at beregne benchmarket for
lille CO2-effekt

a) listen over de underliggende aktiver, der 
er anvendt til at beregne benchmarket for
positiv nettoeffekt

Or. en

Ændringsforslag 178
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) listen over de underliggende aktiver, der 
er anvendt til at beregne benchmarket for 
lille CO2-effekt

a) listen over de underliggende aktiver, der 
er anvendt til at beregne benchmarket, der 
overholder Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 179
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra b
Forordning 2016/1011
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle kriterier og metoder, herunder 
udvælgelses- og vægtningsfaktorer, 
parametre og proxies, der er anvendt i 
benchmarkberegningen

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette er følsomme oplysninger, der ikke skal offentliggøres.

Ændringsforslag 180
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle kriterier og metoder, herunder 
udvælgelses- og vægtningsfaktorer, 
parametre og proxies, der er anvendt i
benchmarkberegningen

b) alle kriterier og metoder, herunder 
udvælgelses-, udelukkelses- og 
vægtningsfaktorer, parametre og proxies, 
der er anvendt i benchmarkmetodologien

Or. en

Ændringsforslag 181
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de kriterier, som er anvendt til at 
udelukke aktiver eller selskaber med et 
vist CO2-fodaftryk eller et niveau af 
fossile reserver, som er uforeneligt med 
optagelse i benchmarket for lille CO2-
effekt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 182
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) de kriterier, som er anvendt til at 
udelukke aktiver eller selskaber med et vist 
CO2-fodaftryk eller et niveau af fossile 
reserver, som er uforeneligt med optagelse 
i benchmarket for lille CO2-effekt

c) de kriterier, som er anvendt til at 
udelukke aktiver eller selskaber med et vist 
CO2-fodaftryk eller et niveau af fossile 
reserver, som er uforeneligt med optagelse 
i benchmarket for klimaovergangen

Or. en

Ændringsforslag 183
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de kriterier, som er anvendt til at 
udelukke aktiver eller selskaber med et vist 
CO2-fodaftryk eller et niveau af fossile 
reserver, som er uforeneligt med optagelse 
i benchmarket for lille CO2-effekt

c) de kriterier, som er anvendt til at 
udelukke aktiver eller selskaber med et vist 
CO2-fodaftryk eller et niveau af fossile 
reserver, som er uforeneligt med optagelse 
i benchmarket, der overholder 
Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 184
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de kriterier, som er anvendt til at 
udelukke aktiver eller selskaber med et vist 
CO2-fodaftryk eller et niveau af fossile 
reserver, som er uforeneligt med optagelse 
i benchmarket for lille CO2-effekt

c) de kriterier, som er anvendt til at 
udelukke aktiver eller selskaber med en 
negativ nettomiljøeffekt og derfor er 
uforeneligt med optagelse i benchmarket 
for positiv effekt

Or. en

Ændringsforslag 185
Matt Carthy
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Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kriterierne og metoderne for, hvordan 
benchmarket for lille CO2-effekt måler 
CO2-fodaftrykket og CO2-besparelserne 
forbundet med de underliggende aktiver i 
indeksporteføljen

d) den videnskabsbaserede 
metodologiske ramme og 
dekarboniseringsvejen for benchmarket,
de relevante parametre og tærskler, som 
skal anvendes til at vælge, vægte og 
udelukke de økonomiske aktiviteter i 
overensstemmelse med
dekarboniseringsvejen og til at vurdere 
eksponeringen af de underliggende aktiver
for sådanne økonomiske aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 186
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kriterierne og metoderne for, hvordan 
benchmarket for lille CO2-effekt måler 
CO2-fodaftrykket og CO2-besparelserne 
forbundet med de underliggende aktiver i 
indeksporteføljen

d) den metodologiske ramme og 
dekarboniseringsvejen for benchmarket,
samt de relevante parametre og tærskler, 
som skal anvendes til at vælge, vægte og 
udelukke de økonomiske aktiviteter i 
overensstemmelse med
dekarboniseringsvejen og til at vurdere 
eksponeringen af de underliggende aktiver
for sådanne økonomiske aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 187
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kriterierne og metoderne for, hvordan 
benchmarket for lille CO2-effekt måler
CO2-fodaftrykket og CO2-besparelserne 
forbundet med de underliggende aktiver i 
indeksporteføljen

d) hvordan benchmarket måler CO2-
emissioner eller CO2-besparelserne 
forbundet med de underliggende aktiver, 
alt efter hvad der er relevant

Or. en

Ændringsforslag 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kriterierne og metoderne for, hvordan 
benchmarket for lille CO2-effekt måler 
CO2-fodaftrykket og CO2-besparelserne 
forbundet med de underliggende aktiver i 
indeksporteføljen

d) kriterierne og metoderne for, hvordan 
benchmarket for klimaovergangen måler 
CO2-fodaftrykket og CO2-besparelserne 
forbundet med de underliggende aktiver i 
indeksporteføljen

Or. en

Ændringsforslag 189
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kriterierne og metoderne for, hvordan 
benchmarket for lille CO2-effekt måler
CO2-fodaftrykket og CO2-besparelserne
forbundet med de underliggende aktiver i 
indeksporteføljen

d) kriterierne og metoderne for, hvordan 
benchmarket for positiv miljøeffekt måler
miljøeffekten forbundet med de 
underliggende aktiver i indeksporteføljen

Or. en

Ændringsforslag 190
Matt Carthy
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Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sammenligningen af de udvalgte 
økonomiske aktiviteter med EU's 
taksonomi

Or. en

Ændringsforslag 191
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) trackingfejlen mellem benchmarket for 
lille CO2-effekt og moderindekset

udgår

Or. en

Begrundelse

Afspejler den nye grønne definition af "benchmarks for lille CO2-effekt" på en måde, der ikke 
kræver sammenligning med et moderindeks.

Ændringsforslag 192
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) trackingfejlen mellem benchmarket for 
lille CO2-effekt og moderindekset

udgår

Or. en

Ændringsforslag 193
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Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra e
Forordning 2016/1011
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) trackingfejlen mellem benchmarket for 
lille CO2-effekt og moderindekset

udgår

Or. en

Begrundelse

Trackingfejlen er ikke en del af metodologien, men snarere et resultat af metodologien.

Ændringsforslag 194
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) trackingfejlen mellem benchmarket for
lille CO2-effekt og moderindekset

e) hvis benchmarket følger et 
moderbenchmark, trackingfejlen mellem 
benchmarket for klimaovergangen og 
moderindekset

Or. en

Ændringsforslag 195
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) trackingfejlen mellem benchmarket for
lille CO2-effekt og moderindekset

e) trackingfejlen mellem benchmarket for
positiv miljøeffekt og moderindekset

Or. en
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Ændringsforslag 196
Lieve Wierinck

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) trackingfejlen mellem benchmarket for
lille CO2-effekt og moderindekset

e) trackingfejlen mellem benchmarket for
klimaovergangen og moderindekset

Or. en

Ændringsforslag 197
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) trackingfejlen mellem benchmarket for 
lille CO2-effekt og moderindekset

e) trackingfejlen mellem benchmarket, der 
overholder Parisaftalen, og moderindekset

Or. en

Ændringsforslag 198
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den positive omvægtning af 
kulstoffattige aktiver i benchmarket for 
lille CO2-effekt versus moderindekset og 
redegørelsen for, hvorfor denne 
omvægtning er nødvendig for at afspejle 
de valgte mål for benchmarket for lille 
CO2-effekt

udgår

Or. en
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Begrundelse

Led i bestræbelserne på at fjerne bestemmelser fra Kommissionens forslag, som tvinger 
indeksleverandører til at holde sig til en enkelt – forældet – metode.

Ændringsforslag 199
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den positive omvægtning af 
kulstoffattige aktiver i benchmarket for
lille CO2-effekt versus moderindekset og 
redegørelsen for, hvorfor denne 
omvægtning er nødvendig for at afspejle de 
valgte mål for benchmarket for lille CO2-
effekt

f) hvis benchmarket følger et 
moderbenchmark, den positive 
omvægtning af kulstoffattige aktiver og 
drivhusgasfattige aktiver i benchmarket 
for klimaovergangen versus 
moderindekset og redegørelsen for, hvorfor 
denne omvægtning er nødvendig for at 
afspejle de valgte mål for benchmarket for
klimaovergangen

Or. en

Ændringsforslag 200
Lieve Wierinck

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den positive omvægtning af 
kulstoffattige aktiver i benchmarket for
lille CO2-effekt versus moderindekset og 
redegørelsen for, hvorfor denne 
omvægtning er nødvendig for at afspejle de 
valgte mål for benchmarket for lille CO2-
effekt

f) den positive omvægtning af 
kulstoffattige aktiver og drivhusgasfattige 
aktiver i benchmarket for
klimaovergangen versus moderindekset og 
redegørelsen for, hvorfor denne 
omvægtning er nødvendig for at afspejle de 
valgte mål for benchmarket for
klimaovergangen

Or. en
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Ændringsforslag 201
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den positive omvægtning af
kulstoffattige aktiver i benchmarket for 
lille CO2-effekt versus moderindekset og 
redegørelsen for, hvorfor denne 
omvægtning er nødvendig for at afspejle de 
valgte mål for benchmarket for lille CO2-
effekt

f) den positive omvægtning af aktiver med 
en positiv miljøeffekt i benchmarket versus 
moderindekset og redegørelsen for, hvorfor 
denne omvægtning er nødvendig for at 
afspejle de valgte mål for benchmarket for
positiv effekt 

Or. en

Ændringsforslag 202
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den positive omvægtning af 
kulstoffattige aktiver i benchmarket for 
lille CO2-effekt versus moderindekset og 
redegørelsen for, hvorfor denne 
omvægtning er nødvendig for at afspejle de 
valgte mål for benchmarket for lille CO2-
effekt

f) den positive omvægtning af 
kulstoffattige aktiver i benchmarket, der 
overholder Parisaftalen, versus 
moderindekset og redegørelsen for, hvorfor 
denne omvægtning er nødvendig for at 
afspejle de valgte mål for benchmarket, der 
overholder Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 203
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den positive omvægtning af 
kulstoffattige aktiver i benchmarket for

f) hvor benchmarket har et beslægtet 
moderindeks, som det alternativt vægtes 
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lille CO2-effekt versus moderindekset og 
redegørelsen for, hvorfor denne 
omvægtning er nødvendig for at afspejle de 
valgte mål for benchmarket for lille CO2-
effekt

på grundlag af, en redegørelse for, 
hvorfor denne omvægtning er nødvendig 
for at afspejle de valgte mål for 
benchmarket for lille CO2-effekt

Or. en

Ændringsforslag 204
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) forholdet mellem markedsværdien af de 
værdipapirer, der indgår i benchmarket 
for lille CO2-effekt, og markedsværdien 
af værdipapirerne i moderindekset

udgår

Or. en

Begrundelse

Led i bestræbelserne på at fjerne bestemmelser fra Kommissionens forslag, som tvinger 
indeksleverandører til at holde sig til en enkelt – forældet – metode.

Ændringsforslag 205
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) forholdet mellem markedsværdien af de 
værdipapirer, der indgår i benchmarket 
for lille CO2-effekt, og markedsværdien 
af værdipapirerne i moderindekset

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 206
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) forholdet mellem markedsværdien af de 
værdipapirer, der indgår i benchmarket for
lille CO2-effekt, og markedsværdien af 
værdipapirerne i moderindekset

g) hvis benchmarket følger et 
moderbenchmark, forholdet mellem 
markedsværdien af de værdipapirer, der 
indgår i benchmarket for
klimaovergangen, og markedsværdien af 
værdipapirerne i moderindekset

Or. en

Ændringsforslag 207
Lieve Wierinck

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) forholdet mellem markedsværdien af de 
værdipapirer, der indgår i benchmarket for
lille CO2-effekt, og markedsværdien af 
værdipapirerne i moderindekset

g) forholdet mellem markedsværdien af de 
værdipapirer, der indgår i benchmarket for
klimaovergangen, og markedsværdien af 
værdipapirerne i moderindekset

Or. en

Ændringsforslag 208
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) forholdet mellem markedsværdien af de 
værdipapirer, der indgår i benchmarket for
lille CO2-effekt, og markedsværdien af 
værdipapirerne i moderindekset

g) forholdet mellem markedsværdien af de 
værdipapirer, der indgår i benchmarket for
positiv effekt, og markedsværdien af 
værdipapirerne i moderindekset
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Or. en

Ændringsforslag 209
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) forholdet mellem markedsværdien af de 
værdipapirer, der indgår i benchmarket for 
lille CO2-effekt, og markedsværdien af 
værdipapirerne i moderindekset

g) forholdet mellem markedsværdien af de 
værdipapirer, der indgår i benchmarket, der 
overholder Parisaftalen, og 
markedsværdien af værdipapirerne i 
moderindekset

Or. en

Ændringsforslag 210
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h
Forordning 2016/1011
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) typen af og kilden til de inputdata, der 
er anvendt ved udvælgelsen af aktiver 
eller virksomheder, der kan indgå i 
benchmarket for lille CO2-effekt, 
herunder:

udgår

i) emissioner fra kilder, der kontrolleres 
af virksomheden

ii) emissioner fra forbruget af købt 
elektricitet, damp eller andre energikilder 
genereret i foregående led fra 
virksomheden

iii) emissioner fra driften af en 
virksomhed, der ikke kontrolleres direkte 
af virksomheden

iv) emissioner, som fortsat ville blive 
udledt, hvis virksomhedens produkter 
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eller tjenesteydelser blev erstattet af mere 
CO2-udledende produkter eller 
tjenesteydelser ("emissionsbesparelser")

v) om inputdataene er baseret på metoden 
vedrørende produkters miljøaftryk 
(Product Environmental Footprint 
Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk 
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) 
og b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU

Or. en

Begrundelse

Dette er følsomme oplysninger, der ikke skal offentliggøres.

Ændringsforslag 211
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) typen af og kilden til de inputdata, der 
er anvendt ved udvælgelsen af aktiver
eller virksomheder, der kan indgå i 
benchmarket for lille CO2-effekt,
herunder:

h) typen af og kilden til inputdata og 
hvordan de anvendes i 
benchmarkmetodologien til at bestemme 
udvælgelsen, udelukkelsen eller 
omvægtningen af de underliggende
aktiver, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 212
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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h) typen af og kilden til de inputdata, der er 
anvendt ved udvælgelsen af aktiver eller 
virksomheder, der kan indgå i benchmarket 
for lille CO2-effekt, herunder:

h) typen af og kilden til de inputdata, der er 
anvendt ved udvælgelsen af aktiver eller 
virksomheder, der kan indgå i benchmarket 
for positiv miljøeffekt, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) typen af og kilden til de inputdata, der er 
anvendt ved udvælgelsen af aktiver eller 
virksomheder, der kan indgå i benchmarket 
for lille CO2-effekt, herunder:

h) typen af og kilden til de inputdata, der er 
anvendt ved udvælgelsen af aktiver eller 
virksomheder, der kan indgå i benchmarket 
for klimaovergangen, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 214
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) typen af og kilden til de inputdata, der er 
anvendt ved udvælgelsen af aktiver eller 
virksomheder, der kan indgå i benchmarket
for lille CO2-effekt, herunder:

h) typen af og kilden til de inputdata, der er 
anvendt ved udvælgelsen af aktiver eller 
virksomheder, der kan indgå i 
benchmarket, der overholder Parisaftalen,
herunder:

Or. en

Ændringsforslag 215
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) typen af og kilden til de inputdata, der er 
anvendt ved udvælgelsen af aktiver eller 
virksomheder, der kan indgå i benchmarket 
for lille CO2-effekt, herunder:

h) typen af og kilden til de inputdata, der er 
anvendt ved udvælgelsen af aktiver eller 
virksomheder, der kan indgå i benchmarket 
for lille CO2-effekt

Or. en

Begrundelse

Disse oplysningskrav kræver en bestemt metode, som nu er forældet.

Ændringsforslag 216
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) emissioner fra kilder, der kontrolleres 
af virksomheden

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse oplysningskrav kræver en bestemt metode, som nu er forældet.

Ændringsforslag 217
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) emissioner fra kilder, der kontrolleres 
af virksomheden

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 218
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) emissioner fra kilder, der kontrolleres af 
virksomheden

i) CO2-emissioner genereret fra kilder, der 
kontrolleres af virksomheden, som er 
forbundet med de underliggende aktiver

Or. en

Ændringsforslag 219
Anne Sander

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. i
Forordning (EU) 2016/1011
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) emissioner fra kilder, der kontrolleres af 
virksomheden

i) emissioner fra kilder, der kontrolleres af 
virksomheden, som er emissionskilde, 
eller der er specifik for de underliggende 
aktiver

Or. fr

Ændringsforslag 220
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) emissioner fra forbruget af købt 
elektricitet, damp eller andre energikilder 
genereret i foregående led fra 
virksomheden

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 221
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) emissioner fra forbruget af købt 
elektricitet, damp eller andre energikilder 
genereret i foregående led fra 
virksomheden

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse oplysningskrav kræver en bestemt metode, som nu er forældet.

Ændringsforslag 222
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) emissioner fra forbruget af købt 
elektricitet, damp eller andre energikilder 
genereret i foregående led fra 
virksomheden

ii) emissioner fra forbruget af købt 
elektricitet, damp eller andre energikilder 
genereret i foregående led fra 
virksomheden, som er forbundet med de 
underliggende aktiver

Or. en

Ændringsforslag 223
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) emissioner fra driften af en 
virksomhed, der ikke kontrolleres direkte 
af virksomheden

udgår

Or. en

Ændringsforslag 224
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) emissioner fra driften af en 
virksomhed, der ikke kontrolleres direkte 
af virksomheden

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse oplysningskrav kræver en bestemt metode, som nu er forældet.

Ændringsforslag 225
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) emissioner fra driften af en virksomhed, 
der ikke kontrolleres direkte af 
virksomheden

iii) emissioner fra driften af en virksomhed, 
der er forbundet med de underliggende 
aktiver, der ikke kontrolleres direkte af 
virksomheden, hvis der tages højde for 
disse i benchmarkmetodologien

Or. en

Ændringsforslag 226
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Anne Sander

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) emissioner fra driften af en virksomhed, 
der ikke kontrolleres direkte af 
virksomheden

iii) hvis det skønnes relevant, og dataene 
er tilgængelige, emissioner fra driften af en 
virksomhed, der ikke kontrolleres direkte 
af virksomheden

Or. fr

Ændringsforslag 227
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) emissioner, som fortsat ville blive 
udledt, hvis virksomhedens produkter 
eller tjenesteydelser blev erstattet af mere 
CO2-udledende produkter eller 
tjenesteydelser ("emissionsbesparelser")

udgår

Or. en

Ændringsforslag 228
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) emissioner, som fortsat ville blive 
udledt, hvis virksomhedens produkter 
eller tjenesteydelser blev erstattet af mere 
CO2-udledende produkter eller 
tjenesteydelser ("emissionsbesparelser")

udgår

Or. en
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Begrundelse

Disse oplysningskrav kræver en bestemt metode, som nu er forældet.

Ændringsforslag 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) emissioner, som fortsat ville blive 
udledt, hvis virksomhedens produkter 
eller tjenesteydelser blev erstattet af mere 
CO2-udledende produkter eller 
tjenesteydelser ("emissionsbesparelser")

udgår

Or. en

Ændringsforslag 230
Anne Sander

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. iv
Forordning (EU) 201/1011
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) emissioner, som fortsat ville blive 
udledt, hvis virksomhedens produkter eller 
tjenesteydelser blev erstattet af mere CO2-
udledende produkter eller tjenesteydelser
("emissionsbesparelser")

iv) hvis det skønnes relevant, og dataene 
er tilgængelige, emissioner, som fortsat 
ville blive udledt, hvis virksomhedens 
produkter eller tjenesteydelser blev 
erstattet af mere CO2-udledende produkter 
eller tjenesteydelser
("emissionsbesparelser")

Or. fr

Ændringsforslag 231
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
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Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om inputdataene er baseret på metoden 
vedrørende produkters miljøaftryk 
(Product Environmental Footprint 
Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk 
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) 
og b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse oplysningskrav kræver en bestemt metode, som nu er forældet.

Ændringsforslag 232
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om inputdataene er baseret på metoden 
vedrørende produkters miljøaftryk 
(Product Environmental Footprint 
Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk 
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) 
og b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU

udgår

Or. en

Ændringsforslag 233
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. v
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om inputdataene er baseret på metoden 
vedrørende produkters miljøaftryk 
(Product Environmental Footprint 
Method) og metoden vedrørende 
organisationers miljøfodaftryk 
(Organisation Environmental Footprint 
Method) som defineret i punkt 2, litra a) 
og b), i Kommissionens henstilling 
2013/179/EU

v) om inputdataene er baseret på globale 
standarder som TCFD (Rådet for 
Finansiel Stabilitets taskforce om 
klimarelaterede finansielle oplysninger)

Or. en

Ændringsforslag 234
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) beregnet effekt baseret på andre 
indikatorer for den cirkulære økonomi 
end CO2-emissioner, som skal udvikles i 
overensstemmelse med Kommissionens 
meddelelser af 16. januar 2018 om en 
overvågningsramme for den cirkulære 
økonomi og af 2. december 2015 med 
titlen "Kredsløbet lukkes – en EU-
handlingsplan for den cirkulære 
økonomi", herunder andre emissioner, 
effekten på biodiversiteten, 
affaldsproduktion, brug af energi og 
vedvarende energi, råvarer, vand og 
direkte og indirekte arealanvendelse

Or. en

Ændringsforslag 235
Anne Sander

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra h – nr. v a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) virksomhedens forventede emissioner

Or. fr

Ændringsforslag 236
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) indeksporteføljens samlede eksponering 
for CO2-fodaftryk og den forventede 
indvirkning på modvirkningen af 
klimaændringer af den 
lavemissionsstrategi, som benchmarket er
baseret på

i) hvor benchmarket har et beslægtet 
moderindeks, som det alternativt vægtes 
på grundlag af baseret på CO2-
emissioner, forskellen i CO2-emissioner 
mellem benchmarket og moderindekset  

Or. en

Ændringsforslag 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) indeksporteføljens samlede eksponering 
for CO2-fodaftryk og den forventede 
indvirkning på modvirkningen af 
klimaændringer af den
lavemissionsstrategi, som benchmarket er 
baseret på

i) indeksporteføljens samlede eksponering 
for CO2-fodaftryk og den forventede 
indvirkning på modvirkningen af 
klimaændringer af den
klimaovergangsstrategi, som benchmarket 
er baseret på

Or. en

Ændringsforslag 238
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Bilag I – nr. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) indeksporteføljens samlede eksponering 
for CO2-fodaftryk og den forventede 
indvirkning på modvirkningen af
klimaændringer af den
lavemissionsstrategi, som benchmarket er 
baseret på

i) indeksporteføljens nettomiljøeffekt og 
den forventede indvirkning på miljøet af 
den strategi, som benchmarket er baseret 
på

Or. en

Ændringsforslag 239
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) indeksporteføljens samlede eksponering 
for CO2-fodaftryk og den forventede 
indvirkning på modvirkningen af 
klimaændringer af den 
lavemissionsstrategi, som benchmarket er 
baseret på

i) den forventede indvirkning på 
modvirkningen af klimaændringer og 
bidraget til målene i Parisaftalen af den 
lavemissionsstrategi, som benchmarket er 
baseret på

Or. en

Ændringsforslag 240
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) indeksporteføljens samlede eksponering 
for CO2-fodaftryk og den forventede 
indvirkning på modvirkningen af 
klimaændringer af den 
lavemissionsstrategi, som benchmarket er 
baseret på

i) den forventede indvirkning på 
modvirkningen af klimaændringer som 
defineret af målene i Parisaftalen af den 
lavemissionsstrategi, som benchmarket er 
baseret på

Or. en
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Ændringsforslag 241
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) begrundelsen for at anvende en bestemt
lavemissionsmetodologi for strategien
eller målet og en redegørelse for, hvorfor 
den anvendte metodologi er 
hensigtsmæssig til beregning af 
benchmarkets lavemissionsmål 

j) begrundelsen for at anvende en bestemt
metodologi og, hvor det er relevant, en 
bæredygtighedsstrategi eller et 
bæredygtighedsmål og en redegørelse for, 
hvorfor den anvendte metodologi er 
hensigtsmæssig til beregning af 
benchmarkets miljøeffekt og, hvor det er 
relevant, bæredygtighedsstrategier eller -
mål 

Or. en

Ændringsforslag 242
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) begrundelsen for at anvende en bestemt
lavemissionsmetodologi for strategien
eller målet og en redegørelse for, hvorfor
den anvendte metodologi er 
hensigtsmæssig til beregning af 
benchmarkets lavemissionsmål 

j) begrundelsen for at anvende en bestemt
lavemissionsstrategi eller et bestemt 
lavemissionsmål og en redegørelse for,
hvordan den anvendte metodologi
stemmer overens med denne strategi eller 
dette mål

Or. en

Ændringsforslag 243
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) begrundelsen for at anvende en bestemt 
lavemissionsmetodologi for strategien eller 
målet og en redegørelse for, hvorfor den 
anvendte metodologi er hensigtsmæssig til 
beregning af benchmarkets
lavemissionsmål 

j) begrundelsen for at anvende en bestemt 
lavemissionsmetodologi for strategien eller 
målet og en redegørelse for, hvorfor den 
anvendte metodologi er hensigtsmæssig til 
beregning af benchmarkets mål, som 
overholder Parisaftalen 

Or. en

Ændringsforslag 244
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) proceduren for intern gennemgang og 
godkendelse af en bestemt metodologi og 
hyppigheden af en sådan intern 
gennemgang.

udgår

Or. en

Begrundelse

Unødvendig, fordi kravet allerede indgår i artikel 13, stk. 1, litra b), i forordningen om 
finansielle benchmarks.

Ændringsforslag 245
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når ovenstående elementer oplyses, er 
det ikke et krav, at 
benchmarkadministratoren skal 
offentliggøre oplysninger, som er 
generiske eller fortrolige.
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Or. en

Ændringsforslag 246
Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metodologien for benchmarks for positiv 
CO2-effekt

udgår

Or. en

Begrundelse

Ikke længere nødvendig, da omarbejdelsen af bilagets pkt. 1 vil omfatte begge benchmarks.

Ændringsforslag 247
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metodologien for benchmarks for positiv
CO2-effekt

Yderligere metodologi for benchmarks for 
positiv miljøeffekt

Or. en

Ændringsforslag 248
Neena Gill

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metodologien for benchmarks for positiv 
CO2-effekt

Metodologien for benchmarks for negative 
CO2-emissioner
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Or. en

Ændringsforslag 249
Lieve Wierinck

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metodologien for benchmarks for positiv
CO2-effekt

Metodologien for benchmarks for negativ
CO2-effekt

Or. en

Ændringsforslag 250
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metodologien for benchmarks for positiv 
CO2-effekt

Oplysninger om benchmarks for
klimaovergangen

Or. en

Ændringsforslag 251
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – Overskrift 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metodologien for benchmarks for positiv 
CO2-effekt

Metodologien for benchmarks for
klimaovergangen

Or. en

Ændringsforslag 252
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Syed Kamall

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Administratoren af et benchmark for 
positiv CO2-effekt skal, ud over de 
forpligtelser, der gælder for 
administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt, oplyse om den positive CO2-
effekt for hvert underliggende aktiv, der 
indgår i benchmarket, med angivelse af 
den formel eller beregning, der anvendes 
til at beregne, om emissionsbesparelserne 
overstiger investeringsaktivets eller 
selskabets CO2-fodaftryk ("positiv CO2-
effekt").

udgår

Or. en

Ændringsforslag 253
Matt Carthy

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Administratoren af et benchmark for
positiv CO2-effekt skal, ud over de 
forpligtelser, der gælder for 
administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt, oplyse om den positive CO2-
effekt for hvert underliggende aktiv, der 
indgår i benchmarket, med angivelse af den
formel eller beregning, der anvendes til at
beregne, om emissionsbesparelserne 
overstiger investeringsaktivets eller 
selskabets CO2-fodaftryk ("positiv CO2-
effekt").

2. Administratoren af et benchmark for
klimaovergangen skal, ud over de 
forpligtelser, der gælder for 
administratoren af et benchmark, der 
overholder Parisaftalen, oplyse det 
målbare og tidsafgrænsede 
videnskabsbaserede mål samt 
forbindelsen til den beslægtede 
gennemførelsesplan og årsberetningen
om fremskridt i forhold til at nå målet for 
hvert underliggende aktiv, der indgår i 
benchmarket, med angivelse af den
videnskabsbaserede metodologiske ramme 
og dekarboniseringsvejen for 
benchmarket, de beslægtede parametre og 
tærskler, der anvendes til at udvælge, 
vægte og udelukke de økonomiske 
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aktiviteter i overensstemmelse med 
dekarboniseringsvejen og til at vurdere 
eksponeringen af de underliggende 
aktiver for sådanne økonomiske 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 254
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Administratoren af et benchmark for 
positiv CO2-effekt skal, ud over de 
forpligtelser, der gælder for 
administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt, oplyse om den positive CO2-
effekt for hvert underliggende aktiv, der 
indgår i benchmarket, med angivelse af 
den formel eller beregning, der anvendes 
til at beregne, om emissionsbesparelserne 
overstiger investeringsaktivets eller 
selskabets CO2-fodaftryk ("positiv CO2-
effekt").

2. Ud over de forpligtelser, der gælder for 
administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt, skal administratorer af 
benchmarks for klimaovergangen for
hvert aktiv, der indgår i benchmarket,
oplyse målbare og tidsbegrænsede mål 
samt oplysninger om aktivudstederens 
dekarboniseringsplaner og deres årlige 
statusrapporter. Administratorer skal 
desuden oplyse deres metodologiske 
rammer og dekarboniseringsveje for 
benchmarket, samt de parametre og 
tærskler, der anvendes til at vælge, vægte 
og udelukke de økonomiske aktiviteter i 
overensstemmelse med 
dekarboniseringsvejen og til at vurdere 
eksponeringen af de underliggende 
aktiver for sådanne økonomiske 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 255
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Administratoren af et benchmark for 
positiv CO2-effekt skal, ud over de 
forpligtelser, der gælder for 
administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt, oplyse om den positive CO2-
effekt for hvert underliggende aktiv, der 
indgår i benchmarket, med angivelse af den 
formel eller beregning, der anvendes til at 
beregne, om emissionsbesparelserne 
overstiger investeringsaktivets eller 
selskabets CO2-fodaftryk ("positiv CO2-
effekt").

2. Administratoren af et benchmark for 
positiv CO2-effekt skal, ud over de
ovennævnte forpligtelser, oplyse om den 
positive miljøeffekt for hvert 
underliggende aktiv, der indgår i 
benchmarket, med angivelse af den formel 
eller beregning, der anvendes til at beregne
nettoeffekten.

Or. en

Ændringsforslag 256
Neena Gill

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Administratoren af et benchmark for 
positiv CO2-effekt skal, ud over de 
forpligtelser, der gælder for 
administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt, oplyse om den positive CO2-
effekt for hvert underliggende aktiv, der 
indgår i benchmarket, med angivelse af den 
formel eller beregning, der anvendes til at 
beregne, om emissionsbesparelserne 
overstiger investeringsaktivets eller 
selskabets CO2-fodaftryk ("positiv CO2-
effekt").

2. Administratoren af benchmarks for
negative CO2-emissioner skal, ud over de 
forpligtelser, der gælder for 
administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt, oplyse om den positive CO2-
effekt for hvert underliggende aktiv, der 
indgår i benchmarket, med angivelse af den 
formel eller beregning, der anvendes til at 
beregne, om emissionsbesparelserne 
overstiger investeringsaktivets eller 
selskabets CO2-fodaftryk ("negative CO2-
emissioner").

Or. en

Ændringsforslag 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Administratoren af et benchmark for
positiv CO2-effekt skal, ud over de 
forpligtelser, der gælder for 
administratoren af et benchmark for lille 
CO2-effekt, oplyse om den positive CO2-
effekt for hvert underliggende aktiv, der 
indgår i benchmarket, med angivelse af 
den formel eller beregning, der anvendes til 
at beregne, om emissionsbesparelserne 
overstiger investeringsaktivets eller 
selskabets CO2-fodaftryk ("positiv CO2-
effekt").

2. Administratoren af et benchmark for
negativ CO2-effekt skal, ud over de 
forpligtelser, der gælder for 
administratoren af et benchmark for
klimaovergangen, oplyse om den negative
CO2-effekt i porteføljen med angivelse af 
den formel eller beregning, der anvendes til 
at beregne, om emissionsbesparelserne 
overstiger investeringsaktivets eller 
selskabets CO2-fodaftryk ("negativ CO2-
effekt").

Or. en

Ændringsforslag 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Administratoren af et benchmark for 
negativ CO2-effekt skal dokumentere og 
offentliggøre enhver metodologi, som 
anvendes til at beregne emissioner, som 
fortsat ville eksistere, hvis virksomhedens 
produkter eller tjenester ville blive 
erstattet af mere CO2-udledende 
alternativer ("emissionsbesparelser") og 
den tilsvarende mængde 
emissionsbesparelser.

Or. en

Ændringsforslag 259
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Administratorerne af benchmarks for 
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt skal 
vedtage og give brugerne oplysning om 
procedurer og begrundelsen for forslag til 
væsentlige ændringer af deres metodologi. 
Disse procedurer skal være i 
overensstemmelse med det overordnede 
mål om, at benchmarkberegninger altid 
skal være baseret på målene for lille CO2-
effekt eller positiv CO2-effekt. Sådanne 
procedurer skal:

udgår

a) inden for en klar tidsramme give 
forhåndsmeddelelse, således at brugerne 
får lejlighed til at analysere og 
kommentere virkningen af de foreslåede 
ændringer, hvad angår 
administratorernes beregning af de 
overordnede omstændigheder

b) give brugere mulighed for at 
kommentere disse ændringer og 
administratorerne mulighed for at svare 
på disse kommentarer, når alle 
markedsbrugere har adgang til disse 
kommentarer efter en høringsperiode, 
medmindre der er anmodet om 
fortrolighed.

Or. en

Begrundelse

Disse procedurer svarer reelt til og er til dels hentet fuldstændigt fra artikel 13, stk. 1 og 2, i 
forordning 2016/1011.

Ændringsforslag 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Administratorerne af benchmarks for
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt skal 

3. Administratorerne af benchmarks for
klimaovergangen og negativ CO2-effekt 
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vedtage og give brugerne oplysning om 
procedurer og begrundelsen for forslag til 
væsentlige ændringer af deres metodologi. 
Disse procedurer skal være i 
overensstemmelse med det overordnede 
mål om, at benchmarkberegninger altid 
skal være baseret på målene for lille CO2-
effekt eller positiv CO2-effekt. Sådanne 
procedurer skal:

skal vedtage og give brugerne oplysning 
om procedurer og begrundelsen for forslag 
til væsentlige ændringer af deres 
metodologi. Disse procedurer skal være i 
overensstemmelse med det overordnede 
mål om, at benchmarkberegninger altid 
skal være baseret på målene for lille
drivhusgaseffekt, lille CO2-effekt eller
negativ CO2-effekt. Sådanne procedurer 
skal:

Or. en

Ændringsforslag 261
Neena Gill

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Administratorerne af benchmarks for 
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt skal 
vedtage og give brugerne oplysning om 
procedurer og begrundelsen for forslag til 
væsentlige ændringer af deres metodologi. 
Disse procedurer skal være i 
overensstemmelse med det overordnede 
mål om, at benchmarkberegninger altid 
skal være baseret på målene for lille CO2-
effekt eller positiv CO2-effekt. Sådanne 
procedurer skal:

3. Administratorerne af benchmarks for 
lille CO2-effekt og negative CO2-
emissioner skal vedtage og give brugerne 
oplysning om procedurer og begrundelsen 
for forslag til væsentlige ændringer af 
deres metodologi. Disse procedurer skal 
være i overensstemmelse med det 
overordnede mål om, at 
benchmarkberegninger altid skal være 
baseret på målene for lille CO2-effekt eller
negative CO2-emissioner. Sådanne 
procedurer skal:

Or. en

Ændringsforslag 262
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Administratorerne af benchmarks for 3. Administratorerne af benchmarks for 
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lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt skal 
vedtage og give brugerne oplysning om 
procedurer og begrundelsen for forslag til 
væsentlige ændringer af deres metodologi. 
Disse procedurer skal være i 
overensstemmelse med det overordnede 
mål om, at benchmarkberegninger altid 
skal være baseret på målene for lille CO2-
effekt eller positiv CO2-effekt. Sådanne 
procedurer skal:

positiv effekt skal vedtage og give 
brugerne oplysning om procedurer og 
begrundelsen for forslag til væsentlige 
ændringer af deres metodologi. Disse 
procedurer skal være i overensstemmelse 
med det overordnede mål om, at 
benchmarkberegninger altid skal være 
baseret på målene for bæredygtighed eller 
positiv miljøeffekt. Sådanne procedurer 
skal:

Or. en

Ændringsforslag 263
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Administratorerne af benchmarks for
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt skal 
regelmæssigt gennemgå deres 
metodologier med henblik på at sikre, at de 
pålideligt afspejler målene for lille CO2-
effekt eller positiv CO2-effekt, og der skal 
være indført en procedure for, hvordan 
relevante brugeres synspunkter tages i 
betragtning."

4. Administratorerne af benchmarks for
klimaovergangen og negativ CO2-effekt 
skal regelmæssigt gennemgå deres 
metodologier med henblik på at sikre, at de 
pålideligt afspejler målene for lille
drivhusgaseffekt, lille CO2-effekt eller
negativ CO2-effekt, og der skal være 
indført en procedure for, hvordan relevante 
brugeres synspunkter tages i betragtning."

Or. en

Ændringsforslag 264
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Administratorerne af benchmarks for
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt skal 
regelmæssigt gennemgå deres 
metodologier med henblik på at sikre, at de 

4. Administratorerne af benchmarks for 
positiv effekt skal regelmæssigt gennemgå 
deres metodologier med henblik på at 
sikre, at de pålideligt afspejler de anførte 
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pålideligt afspejler målene for lille CO2-
effekt eller positiv CO2-effekt, og der skal 
være indført en procedure for, hvordan 
relevante brugeres synspunkter tages i 
betragtning."

mål, og der skal være indført en procedure 
for, hvordan relevante brugeres 
synspunkter tages i betragtning."

Or. en

Ændringsforslag 265
Neena Gill

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Administratorerne af benchmarks for 
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt skal 
regelmæssigt gennemgå deres 
metodologier med henblik på at sikre, at de 
pålideligt afspejler målene for lille CO2-
effekt eller positiv CO2-effekt, og der skal 
være indført en procedure for, hvordan 
relevante brugeres synspunkter tages i 
betragtning."

4. Administratorerne af benchmarks for 
lille CO2-effekt og negative CO2-
emissioner skal regelmæssigt gennemgå 
deres metodologier med henblik på at 
sikre, at de pålideligt afspejler målene for 
lille CO2-effekt eller negative CO2-
emissioner, og der skal være indført en 
procedure for, hvordan relevante brugeres 
synspunkter tages i betragtning."

Or. en

Ændringsforslag 266
Molly Scott Cato

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Administratorerne af benchmarks for 
lille CO2-effekt og positiv CO2-effekt skal
regelmæssigt gennemgå deres 
metodologier med henblik på at sikre, at de 
pålideligt afspejler målene for lille CO2-
effekt eller positiv CO2-effekt, og der skal 
være indført en procedure for, hvordan 
relevante brugeres synspunkter tages i 
betragtning."

4. Administratorerne af benchmarks for 
lille CO2-effekt og klimaovergangen skal 
gennemgå deres metodologier som 
minimum årligt med henblik på at sikre, at 
de pålideligt afspejler målene for lille CO2-
effekt eller klimaovergangen, og der skal 
være indført en procedure for, hvordan alle
relevante brugeres synspunkter tages i 
betragtning."
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DA

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer teksten i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning 
2016/1011. Det præciserer også, at administratorer skal tage højde for alle relevante 
brugeres synspunkter, ikke kun fra en udvalgt gruppe.
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