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Τροπολογία 26
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1011 σχετικά με τους δείκτες
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1011 σχετικά με την ενσωμάτωση 
δεικτών βιωσιμότητας στη μεθοδολογία 
των δεικτών αναφοράς και τους δείκτες 
αναφοράς θετικού αντικτύπου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Τροπολογία 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1011 σχετικά με τους δείκτες 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1011 σχετικά με τους δείκτες 
αναφοράς για την κλιματική μετάβαση
και τους δείκτες αναφοράς αρνητικού
αντικτύπου άνθρακα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Τροπολογία 28
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Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1011 σχετικά με τους δείκτες 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1011 σχετικά με τους δείκτες 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς για 
την κλιματική μετάβαση
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Τροπολογία 29
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 
Οκτωβρίου 2018 η IPCC δημοσίευσε την 
ειδική έκθεσή της με τίτλο 
«Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 
1,5°C», η οποία προειδοποιούσε για τους 
ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους 
υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 2°C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα 
και ζήτησε τον περιορισμό της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5ºC, 
επισημαίνοντας ότι αυτό θα απαιτούσε 
«ταχείες, ευρείες και άνευ προηγουμένου 
αλλαγές σε όλες τις πτυχές της 
κοινωνίας»·

Or. en
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Τροπολογία 30
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
θα πρέπει να προωθήσει τα 
συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης της 
IPCC για την υπερθέρμανση του πλανήτη 
κατά 1,5°C ως κορυφαία επιστημονική 
συμβολή στη διάσκεψη για την κλιματική 
αλλαγή που θα λάβει χώρα στο Κατόβιτσε 
της Πολωνίας τον Δεκέμβριο, όταν θα 
επανεξεταστεί η συμφωνία του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 31
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 θεσπίζει ενιαίους κανόνες 
για τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση 
και προβλέπει διαφορετικά είδη δεικτών 
αναφοράς. Ένας αυξανόμενος αριθμός 
επενδυτών ακολουθεί επενδυτικές 
στρατηγικές χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και προσφεύγει σε δείκτες 
αναφοράς για την καταγραφή ή τη 
μέτρηση της απόδοσης των 
χαρτοφυλακίων επενδύσεων.

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 θεσπίζει ενιαίους κανόνες 
για τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση 
και προβλέπει διαφορετικά είδη δεικτών 
αναφοράς βάσει των χαρακτηριστικών, 
των τρωτών σημείων και των κινδύνων 
τους. Ένας αυξανόμενος αριθμός 
επενδυτών ακολουθεί επενδυτικές 
στρατηγικές χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και προσφεύγει σε δείκτες 
αναφοράς για την καταγραφή ή τη 
μέτρηση της απόδοσης των 
χαρτοφυλακίων επενδύσεων.

_________________ _________________

30 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, 

30 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, 
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σχετικά με τους δείκτες που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα και 
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη 
μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών 
κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014(ΕΕ L 
171 της 29.6.2016, σ. 1).

σχετικά με τους δείκτες που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα και 
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη 
μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών 
κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014(ΕΕ L 
171 της 29.6.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 32
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29 θεσπίζει ενιαίους κανόνες 
για τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση 
και προβλέπει διαφορετικά είδη δεικτών 
αναφοράς. Ένας αυξανόμενος αριθμός 
επενδυτών ακολουθεί επενδυτικές 
στρατηγικές χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και προσφεύγει σε δείκτες 
αναφοράς για την καταγραφή ή τη 
μέτρηση της απόδοσης των 
χαρτοφυλακίων επενδύσεων.

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29 θεσπίζει ενιαίους κανόνες 
για τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση 
και προβλέπει διαφορετικά είδη δεικτών 
αναφοράς. Ένας αυξανόμενος αριθμός 
επενδυτών ακολουθεί βιώσιμες 
επενδυτικές στρατηγικές και προσφεύγει 
σε δείκτες αναφοράς για την καταγραφή ή 
τη μέτρηση της απόδοσης των 
χαρτοφυλακίων επενδύσεων.

_________________ _________________

30 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, 
σχετικά με τους δείκτες που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα και 
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη 
μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών 
κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014(ΕΕ L 
171 της 29.6.2016, σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, 
σχετικά με τους δείκτες που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα και 
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη 
μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών 
κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014(ΕΕ L 
171 της 29.6.2016, σ. 1).
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Τροπολογία 33
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επί του παρόντος, μια μεγάλη 
ποικιλία δεικτών ομαδοποιούνται στην 
κατηγορία των δεικτών χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών. Οι συγκεκριμένοι 
δείκτες χρησιμοποιούνται ως δείκτες 
αναφοράς για χαρτοφυλάκια επενδύσεων 
και προϊόντα που πωλούνται 
διασυνοριακά. Η ποιότητα και η 
ακεραιότητα των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
επηρεάζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε ένα 
ευρύ φάσμα μεμονωμένων και συλλογικών 
χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Πολλοί 
δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της 
απόδοσης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, 
ιδίως για χωριστούς λογαριασμούς 
επενδύσεων και καθεστώτα συλλογικών 
επενδύσεων, διατίθενται σε ένα κράτος 
μέλος αλλά χρησιμοποιούνται από 
διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων 
ενεργητικού σε άλλα κράτη μέλη. 
Επιπλέον, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων 
και στοιχείων ενεργητικού συχνά 
αντισταθμίζουν τους κινδύνους έκθεσης σε 
ανθρακούχες εκπομπές χρησιμοποιώντας 
δείκτες αναφοράς που παράγονται σε άλλα 
κράτη μέλη.

(8) Επί του παρόντος, μια μεγάλη 
ποικιλία δεικτών ομαδοποιούνται στην 
κατηγορία των δεικτών χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών ή βιωσιμότητας. 
Οι συγκεκριμένοι δείκτες 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για 
χαρτοφυλάκια επενδύσεων και προϊόντα 
που πωλούνται διασυνοριακά. Η ποιότητα 
και η ακεραιότητα των δεικτών αναφοράς 
επηρεάζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε ένα 
ευρύ φάσμα μεμονωμένων και συλλογικών 
χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Πολλοί 
δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
και βιωσιμότητας που χρησιμοποιούνται 
για τη μέτρηση της απόδοσης 
χαρτοφυλακίων επενδύσεων, ιδίως για 
χωριστούς λογαριασμούς επενδύσεων και 
καθεστώτα συλλογικών επενδύσεων, 
διατίθενται σε ένα κράτος μέλος αλλά 
χρησιμοποιούνται από διαχειριστές 
χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού 
σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι 
διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων 
ενεργητικού συχνά αντισταθμίζουν τους 
κινδύνους έκθεσης σε ανθρακούχες 
εκπομπές και τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους χρησιμοποιώντας δείκτες 
αναφοράς που παράγονται σε άλλα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 34
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Έχουν εμφανιστεί στην αγορά 
διαφορετικές κατηγορίες δεικτών χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών με διαφορετικού 
βαθμού φιλοδοξίες. Ορισμένοι δείκτες 
αναφοράς αποσκοπούν στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός 
τυποποιημένου χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων, ενώ κάποιοι άλλοι 
αποσκοπούν στην επιλογή μόνο των 
στοιχείων που συμβάλλουν στην επίτευξη 
του στόχου των 2°C που καθορίζεται στη 
Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
Παρά τις διαφορές όσον αφορά στόχους 
και στρατηγικές, όλοι οι εν λόγω δείκτες 
αναφοράς προωθούνται συνήθως ως 
δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών.

(9) Έχουν εμφανιστεί στην αγορά 
διαφορετικές κατηγορίες δεικτών 
βιωσιμότητας με διαφορετικού βαθμού 
φιλοδοξίες. Παρά τις διαφορές όσον αφορά 
στόχους και στρατηγικές, όλοι οι εν λόγω 
δείκτες αναφοράς προωθούνται συνήθως 
ως δείκτες αναφοράς βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 35
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Έχουν εμφανιστεί στην αγορά 
διαφορετικές κατηγορίες δεικτών χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών με διαφορετικού 
βαθμού φιλοδοξίες. Ορισμένοι δείκτες 
αναφοράς αποσκοπούν στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός 
τυποποιημένου χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων, ενώ κάποιοι άλλοι 
αποσκοπούν στην επιλογή μόνο των 
στοιχείων που συμβάλλουν στην επίτευξη 
του στόχου των 2°C που καθορίζεται στη 
Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. 
Παρά τις διαφορές όσον αφορά στόχους 

(9) Έχουν εμφανιστεί στην αγορά 
διαφορετικές κατηγορίες δεικτών χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών με διαφορετικού 
βαθμού φιλοδοξίες. Ορισμένοι δείκτες 
αναφοράς αποσκοπούν στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός 
τυποποιημένου χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων, ενώ κάποιοι άλλοι 
αποσκοπούν στην επιλογή μόνο των 
στοιχείων που συμβάλλουν στην επίτευξη 
του στόχου των 2°C που καθορίζεται στη 
Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. 
Παρά τις διαφορές όσον αφορά στόχους 
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και στρατηγικές, όλοι οι εν λόγω δείκτες 
αναφοράς προωθούνται συνήθως ως 
δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών.

και στρατηγικές, πολλοί από τους εν λόγω 
δείκτες αναφοράς προωθούνται συνήθως 
ως δείκτες αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 36
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στις 
μεθοδολογίες των δεικτών αναφοράς 
οδηγούν σε κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς διότι οι χρήστες των 
δεικτών αναφοράς δεν καθορίζουν με 
σαφήνεια εάν ένας συγκεκριμένος δείκτης 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι 
δείκτης αναφοράς ευθυγραμμισμένος με 
τον στόχο των 2°C ή απλώς ένας δείκτης 
αναφοράς που αποσκοπεί στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός 
τυποποιημένου χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων. Για να αντιμετωπιστούν 
δυνητικά παράνομες αξιώσεις 
διαχειριστών σχετικά με τον χαρακτήρα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών των 
οικείων δεικτών αναφοράς, τα κράτη 
μέλη ενδέχεται να θεσπίζουν 
διαφορετικούς κανόνες για να αποφευχθεί 
η επακόλουθη σύγχυση και αμφιβολία 
των επενδυτών σχετικά με τους στόχους 
και το επίπεδο φιλοδοξίας που διέπουν 
διαφορετικές κατηγορίες των 
αποκαλούμενων δεικτών χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς 
για χαρτοφυλάκιο επενδύσεων χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών.

(10) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στις 
μεθοδολογίες των δεικτών αναφοράς 
ενδέχεται να οδηγούν σε κατακερματισμό 
της εσωτερικής αγοράς διότι οι χρήστες 
των δεικτών αναφοράς δεν καθορίζουν με 
σαφήνεια εάν ένας συγκεκριμένος δείκτης 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι 
δείκτης αναφοράς ευθυγραμμισμένος με 
τον στόχο των 2°C ή ένας δείκτης 
αναφοράς που αποσκοπεί στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός 
τυποποιημένου χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Και οι δύο τύποι δεικτών αναφοράς αποτελούν νόμιμους δείκτες αναφοράς και θα πρέπει να 
παρουσιάζονται ως τέτοιοι.

Τροπολογία 37
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στις 
μεθοδολογίες των δεικτών αναφοράς 
οδηγούν σε κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς διότι οι χρήστες των 
δεικτών αναφοράς δεν καθορίζουν με 
σαφήνεια εάν ένας συγκεκριμένος δείκτης 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι 
δείκτης αναφοράς ευθυγραμμισμένος με 
τον στόχο των 2°C ή απλώς ένας δείκτης 
αναφοράς που αποσκοπεί στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός 
τυποποιημένου χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων. Για να αντιμετωπιστούν 
δυνητικά παράνομες αξιώσεις 
διαχειριστών σχετικά με τον χαρακτήρα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών των 
οικείων δεικτών αναφοράς, τα κράτη μέλη 
ενδέχεται να θεσπίζουν διαφορετικούς 
κανόνες για να αποφευχθεί η επακόλουθη 
σύγχυση και αμφιβολία των επενδυτών 
σχετικά με τους στόχους και το επίπεδο 
φιλοδοξίας που διέπουν διαφορετικές 
κατηγορίες των αποκαλούμενων δεικτών 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για 
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών.

(10) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στις 
μεθοδολογίες των δεικτών αναφοράς 
οδηγούν σε κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς διότι οι χρήστες των 
δεικτών αναφοράς δεν καθορίζουν με 
σαφήνεια εάν ένας συγκεκριμένος δείκτης 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι 
δείκτης αναφοράς ευθυγραμμισμένος με 
τον στόχο των 2°C ή απλώς ένας δείκτης 
αναφοράς που αποσκοπεί στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός 
τυποποιημένου χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων. Για να αντιμετωπιστούν 
δυνητικά παράνομες αξιώσεις 
διαχειριστών σχετικά με τον χαρακτήρα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών των 
οικείων δεικτών αναφοράς, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίζουν διαφορετικούς 
κανόνες για να αποφευχθεί η επακόλουθη 
σύγχυση και αμφιβολία των επενδυτών 
σχετικά με τους στόχους και το επίπεδο 
φιλοδοξίας που διέπουν διαφορετικές 
κατηγορίες των αποκαλούμενων δεικτών 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για 
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στις 
μεθοδολογίες των δεικτών αναφοράς 
οδηγούν σε κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς διότι οι χρήστες των 
δεικτών αναφοράς δεν καθορίζουν με 
σαφήνεια εάν ένας συγκεκριμένος δείκτης 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι 
δείκτης αναφοράς ευθυγραμμισμένος με 
τον στόχο των 2°C ή απλώς ένας δείκτης 
αναφοράς που αποσκοπεί στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός 
τυποποιημένου χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων. Για να αντιμετωπιστούν 
δυνητικά παράνομες αξιώσεις 
διαχειριστών σχετικά με τον χαρακτήρα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών των 
οικείων δεικτών αναφοράς, τα κράτη μέλη 
ενδέχεται να θεσπίζουν διαφορετικούς 
κανόνες για να αποφευχθεί η επακόλουθη 
σύγχυση και αμφιβολία των επενδυτών 
σχετικά με τους στόχους και το επίπεδο 
φιλοδοξίας που διέπουν διαφορετικές 
κατηγορίες των αποκαλούμενων δεικτών 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για 
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών.

(10) Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στις 
μεθοδολογίες των δεικτών αναφοράς 
οδηγούν σε κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς διότι οι χρήστες των 
δεικτών αναφοράς δεν καθορίζουν με 
σαφήνεια εάν ένας συγκεκριμένος δείκτης 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι 
δείκτης αναφοράς ευθυγραμμισμένος με 
τον στόχο των 2°C ή απλώς ένας δείκτης 
αναφοράς που αποσκοπεί στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός 
τυποποιημένου χαρτοφυλακίου 
επενδύσεων. Για να αντιμετωπιστούν 
δυνητικά παράνομες αξιώσεις 
διαχειριστών σχετικά με τον χαρακτήρα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών των 
οικείων δεικτών αναφοράς, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίζουν διαφορετικούς 
κανόνες για να αποφευχθεί η επακόλουθη 
σύγχυση και αμφιβολία των επενδυτών 
σχετικά με τους στόχους και το επίπεδο 
φιλοδοξίας που διέπουν διαφορετικές 
κατηγορίες των αποκαλούμενων δεικτών 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για 
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 39
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Όπως συμπέρανε η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της 
Επιτροπής για τη βιώσιμη 
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χρηματοδότηση, οι δείκτες αναφοράς 
πρέπει να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με 
τη βιωσιμότητα και να αντικατοπτρίζουν 
την έκθεσή τους σε κινδύνους 
βιωσιμότητας. Οι επενδυτές χρειάζονται 
συγκρίσιμες και ολιστικές πληροφορίες 
σχετικά με τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους και τις επιπτώσεις για την 
αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων τους 
πέρα από την έκθεση στον άνθρακα. Η 
υπέρμετρη εστίαση στην έκθεση στον 
άνθρακα θα μπορούσε να έχει αρνητικά 
δευτερογενή αποτελέσματα, 
αναπροσανατολίζοντας τις ροές των 
επενδύσεων σε στόχους που ενέχουν 
άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ως 
εκ τούτου, οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα πρέπει να αξιολογούν και να 
γνωστοποιούν σε ποιον βαθμό οι 
προβληματισμοί (περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση) όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα αντικατοπτρίζονται στη 
μεθοδολογία του δείκτη αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 40
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Όλοι οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα πρέπει να ενσωματώσουν 
τους βασικούς δείκτες αποδοτικότητας 
των πόρων στις μεθόδους των δεικτών 
αναφοράς τους, οι οποίες εκτός από τις 
εκπομπές CO2 καλύπτουν και άλλες 
εκπομπές, τις επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα, την παραγωγή 
αποβλήτων, τη χρήση ενέργειας, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις πρώτες 
ύλες, το νερό και την άμεση και έμμεση 
χρήση της γης, οι οποίες θα αναπτυχθούν 
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σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018 
σχετικά με το πλαίσιο παρακολούθησης 
για την κυκλική οικονομία και της 2ας 
Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Το κλείσιμο 
του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για την κυκλική οικονομία» και με το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την 
αποδοτικότητα των πόρων: προς μια 
κυκλική οικονομία [2014/2208(INI)].

Or. en

Τροπολογία 41
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10γ) Όπως πρότεινε η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της 
Επιτροπής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) θα 
πρέπει να συμπεριλάβει στην 
κατευθυντήρια γραμμή της σχετικά με 
την «ανακοίνωση δείκτη αναφοράς» της, 
παραπομπές σε περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση προβληματισμούς. Η 
ESMA, από κοινού με την Ευρωπαϊκή 
Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(EFRAG), θα πρέπει να αναπτύξουν 
κατευθυντήρια γραμμή για τους 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς ώστε να 
ενσωματώσουν τους δείκτες 
βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας 
στις μεθοδολογίες δεικτών αναφοράς.

Or. en
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Τροπολογία 42
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε περίπτωση απουσίας 
εναρμονισμένου πλαισίου για τη 
διασφάλιση της ακρίβειας και της 
ακεραιότητας των βασικών κατηγοριών
των δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών που 
χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα ή 
συλλογικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων, 
είναι πιθανό οι διαφορετικές προσεγγίσεις 
των κρατών μελών να δημιουργήσουν 
εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(11) Σε περίπτωση απουσίας 
εναρμονισμένου πλαισίου για τη 
διασφάλιση της ακρίβειας και της 
ακεραιότητας των δεικτών αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα ή 
συλλογικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων, 
είναι πιθανό οι διαφορετικές προσεγγίσεις 
των κρατών μελών να δημιουργήσουν 
εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 43
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε περίπτωση απουσίας 
εναρμονισμένου πλαισίου για τη 
διασφάλιση της ακρίβειας και της 
ακεραιότητας των βασικών κατηγοριών 
των δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών που 
χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα ή 
συλλογικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων, 
είναι πιθανό οι διαφορετικές προσεγγίσεις 
των κρατών μελών να δημιουργήσουν 
εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(11) Σε περίπτωση απουσίας 
εναρμονισμένου πλαισίου για τη 
διασφάλιση της ακρίβειας και της 
ακεραιότητας των βασικών κατηγοριών 
των δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών που 
χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα ή 
συλλογικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων, οι 
διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών 
μελών θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
δημιουργήσουν εμπόδια στην ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εναρμόνιση των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 
ενωσιακό επίπεδο.

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εναρμόνιση των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή 
κλιματικής μετάβασης σε ενωσιακό 
επίπεδο. Η διάθεση δείκτη αναφοράς για 
την κλιματική μετάβαση ή αρνητικών 
ανθρακούχων εκπομπών υπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια των παρόχων 
δεικτών αναφοράς και δεν παρεμποδίζει 
την ικανότητά τους να δημιουργούν 
άλλους δείκτες αναφοράς που μετρούν ή 
λαμβάνουν υπόψη το αποτύπωμα 
άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 45
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 
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κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εναρμόνιση των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 
ενωσιακό επίπεδο.

κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εναρμόνιση των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 
ενωσιακό επίπεδο. Το νέο αυτό 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τους δείκτες 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών δεν εφαρμόζεται σε κανέναν 
άλλο τύπο δεικτών αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 46
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εναρμόνιση των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 
ενωσιακό επίπεδο.

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
ενσωμάτωση των δεικτών κυκλικής 
οικονομίας στις μεθοδολογίες δεικτών 
αναφοράς σε ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 47
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
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εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εναρμόνιση των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 
ενωσιακό επίπεδο.

εσωτερικής αγοράς προς όφελος του 
τελικού επενδυτή, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εναρμόνιση των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 
ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 48
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εναρμόνιση των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 
ενωσιακό επίπεδο.

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εναρμόνιση και την ενσωμάτωση των 
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών σε ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 49
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εναρμόνιση των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 
ενωσιακό επίπεδο.

(12) Συνεπώς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και των επενδυτών, 
είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να 
θεσπιστεί σειρά ελάχιστων απαιτήσεων 
σχετικά με τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε 
ενωσιακό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 50
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιπλέον, είναι αναγκαία η
θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ των 
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και των δεικτών θετικού 
αντικτύπου άνθρακα. Τα υποκείμενα 
στοιχεία ενεργητικού σε έναν δείκτη 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα 
πρέπει να επιλέγονται με στόχο τη μείωση 
των ανθρακούχων εκπομπών του 
χαρτοφυλακίου δεικτών σε σύγκριση με 
τον αρχικό δείκτη. Αντίθετα, ένας δείκτης 
θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
αποτελείται μόνο από στοιχεία των οποίων 
η εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει τις 
ανθρακούχες εκπομπές.

(13) Η θέσπιση σαφούς διάκρισης 
μεταξύ των δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και καθαρής 
μείωσης των εκπομπών και η ανάπτυξη 
ελάχιστων προτύπων για καθέναν από 
αυτούς τους τύπους δεικτών αναφοράς θα 
συμβάλει στη διευκόλυνση της συνοχής 
μεταξύ των δεικτών αναφοράς που 
επιλέγεται να προωθούνται ως τέτοιοι. Τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού σε έναν 
δείκτη χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
θα πρέπει να επιλέγονται με στόχο τη 
μείωση των ανθρακούχων εκπομπών του 
χαρτοφυλακίου δεικτών σε σύγκριση με 
τον αρχικό δείκτη. Αντίθετα, ένας δείκτης 
καθαρής μείωσης των εκπομπών θα 
πρέπει να αποτελείται μόνο από στοιχεία 
που συμβάλλουν στη μείωση των 
ανθρακούχων εκπομπών σε μεγαλύτερο 
βαθμό από το επίπεδο εκπομπών που 
παράγουν. Αυτές οι δύο νέες κατηγορίες 
δεικτών αναφοράς εισάγουν προαιρετικές 
απαιτήσεις για τη βιομηχανία και θα 
πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν ένας 
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διαχειριστής δείκτη αναφοράς 
αποφασίζει να δημιουργήσει έναν δείκτη 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή καθαρής μείωσης των 
εκπομπών που συμμορφώνεται με τον 
κανονισμό σχετικά με τους δείκτες 
αναφοράς. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα έχουν σημαντική ευελιξία 
κατά τον σχεδιασμό του τρόπου 
υπολογισμού της μεθοδολογίας τους, 
επιτρέποντας στους φορείς της αγοράς να 
αναπτύξουν νέες στρατηγικές για την 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
ζητημάτων.

Or. en

Τροπολογία 51
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιπλέον, είναι αναγκαία η 
θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ των 
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και των δεικτών θετικού 
αντικτύπου άνθρακα. Τα υποκείμενα 
στοιχεία ενεργητικού σε έναν δείκτη
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα 
πρέπει να επιλέγονται με στόχο τη μείωση 
των ανθρακούχων εκπομπών του 
χαρτοφυλακίου δεικτών σε σύγκριση με 
τον αρχικό δείκτη. Αντίθετα, ένας δείκτης
θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει 
να αποτελείται μόνο από στοιχεία των 
οποίων η εξοικονόμηση εκπομπών 
υπερβαίνει τις ανθρακούχες εκπομπές.

(13) Επιπλέον, είναι αναγκαία η 
θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ των 
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και των δεικτών κλιματικής 
μετάβασης. Η κατηγορία των δεικτών 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών επικεντρώνεται σε εταιρείες ή 
τομείς μιας συγκεκριμένης αγοράς που 
συμμορφώνονται ήδη με τους στόχους 
της συμφωνίας του Παρισιού για το 
κλίμα, υπό την έννοια ότι θα 
ακολουθήσουν μια οδό απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, που θα 
διατηρήσει την υπερθέρμανση του 
πλανήτη στους 1,5°C έως τα τέλη αυτού 
του αιώνα. Ο εν λόγω δείκτης αναφοράς 
υπερκαλύπτει τις οικονομικές 
δραστηριότητες που επισπεύδουν τη 
μείωση των ανθρακούχων εκπομπών 
στην εν λόγω αγορά και υπολείπεται 
εκείνων που πρέπει να μειωθούν για τη 
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συμμόρφωση με την επιλεγείσα οδό 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 52
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιπλέον, είναι αναγκαία η 
θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ των
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και των δεικτών θετικού 
αντικτύπου άνθρακα. Τα υποκείμενα 
στοιχεία ενεργητικού σε έναν δείκτη 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα 
πρέπει να επιλέγονται με στόχο τη μείωση 
των ανθρακούχων εκπομπών του 
χαρτοφυλακίου δεικτών σε σύγκριση με 
τον αρχικό δείκτη. Αντίθετα, ένας δείκτης 
θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει 
να αποτελείται μόνο από στοιχεία των 
οποίων η εξοικονόμηση εκπομπών 
υπερβαίνει τις ανθρακούχες εκπομπές.

(13) Ενώ είναι αναγκαία η 
ενσωμάτωση δεικτών κυκλικής 
οικονομίας σε όλες τις μεθοδολογίες
δεικτών αναφοράς, θα μπορούσε να 
εισαχθεί μια κατηγορία δεικτών 
αναφοράς θετικού περιβαλλοντικού
αντικτύπου. Τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού σε έναν δείκτη αναφοράς 
θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου θα 
πρέπει να αποτελούνται μόνο από στοιχεία 
των οποίων ο καθαρός αντίκτυπος, βάσει 
εναρμονισμένων δεικτών κυκλικής 
οικονομίας, είναι θετικός.

Or. en

Τροπολογία 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιπλέον, είναι αναγκαία η 
θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ των 
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και των δεικτών θετικού
αντικτύπου άνθρακα. Τα υποκείμενα 
στοιχεία ενεργητικού σε έναν δείκτη 

(13) Επιπλέον, είναι αναγκαία η 
θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ των 
δεικτών αναφοράς κλιματικής μετάβασης
και των δεικτών αρνητικού αντικτύπου 
άνθρακα. Τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού σε έναν δείκτη χαμηλών 
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χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα 
πρέπει να επιλέγονται με στόχο τη μείωση 
των ανθρακούχων εκπομπών του 
χαρτοφυλακίου δεικτών σε σύγκριση με 
τον αρχικό δείκτη. Αντίθετα, ένας δείκτης 
θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
αποτελείται μόνο από στοιχεία των οποίων 
η εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει τις 
ανθρακούχες εκπομπές.

ανθρακούχων εκπομπών θα πρέπει να 
επιλέγονται με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του 
χαρτοφυλακίου δεικτών σε σύγκριση με 
τον αρχικό δείκτη. Αντίθετα, ένας δείκτης 
αρνητικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει 
να αποτελείται μόνο από στοιχεία των 
οποίων η εξοικονόμηση εκπομπών 
υπερβαίνει τις ανθρακούχες εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 54
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιπλέον, είναι αναγκαία η 
θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ των 
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και των δεικτών θετικού 
αντικτύπου άνθρακα. Τα υποκείμενα 
στοιχεία ενεργητικού σε έναν δείκτη 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα 
πρέπει να επιλέγονται με στόχο τη μείωση 
των ανθρακούχων εκπομπών του 
χαρτοφυλακίου δεικτών σε σύγκριση με 
τον αρχικό δείκτη. Αντίθετα, ένας δείκτης 
θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
αποτελείται μόνο από στοιχεία των οποίων 
η εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει τις 
ανθρακούχες εκπομπές.

(13) Επιπλέον, είναι αναγκαία η 
θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ των 
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και των δεικτών αρνητικών 
ανθρακούχων εκπομπών. Τα υποκείμενα 
στοιχεία ενεργητικού σε έναν δείκτη 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα 
πρέπει να επιλέγονται με στόχο τη μείωση 
των ανθρακούχων εκπομπών του 
χαρτοφυλακίου δεικτών σε σύγκριση με 
τον αρχικό δείκτη. Αντίθετα, οι δείκτες 
αναφοράς αρνητικών ανθρακούχων 
εκπομπών θα πρέπει να αποτελούνται
μόνο από στοιχεία των οποίων η 
εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει τις 
ανθρακούχες εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 55
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 
ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 
υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές από 
εκείνες που παράγει, ώστε να έχει θετικό 
ισοζύγιο για το περιβάλλον. Οι 
διαχειριστές χαρτοφυλακίων και 
στοιχείων ενεργητικού που ισχυρίζονται 
ότι εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική η 
οποία είναι συμβατή με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες 
αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα.

(14) Ο δείκτης αναφοράς της 
κλιματικής μετάβασης δείχνει ότι ένας 
δείκτης βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης 
της συμμόρφωσης με το όριο 
υπερθέρμανσης κατά 1,5°C του 
Παρισιού. Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 
ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 
υποκείμενα πρέπει να διαθέτει σχέδιο για 
τη σταδιακή μείωση των ανθρακούχων 
εκπομπών της σύμφωνα με μια οδό 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές που βασίζεται σε ένα σενάριο
για το κλίμα στο οποίο η αύξηση της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη παραμένει 
περιορισμένη στον 1,5°C. Τα σχέδια αυτά 
πρέπει να δημοσιοποιούνται και να είναι 
αξιόπιστα με την έννοια ότι 
αντιπροσωπεύουν μια πραγματική 
δέσμευση απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και με την έννοια 
ότι είναι αρκετά λεπτομερή και τεχνικά 
βιώσιμα.

Or. en

Τροπολογία 56
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 
ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 
υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές από 
εκείνες που παράγει, ώστε να έχει θετικό 
ισοζύγιο για το περιβάλλον. Οι 
διαχειριστές χαρτοφυλακίων και 
στοιχείων ενεργητικού που ισχυρίζονται 
ότι εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική η 
οποία είναι συμβατή με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα θα πρέπει, ως εκ 

(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 
ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 
υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς καθαρής 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές από 
εκείνες που παράγει.
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τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες 
αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 57
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 
ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 
υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές από 
εκείνες που παράγει, ώστε να έχει θετικό 
ισοζύγιο για το περιβάλλον. Οι 
διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων 
ενεργητικού που ισχυρίζονται ότι 
εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική η 
οποία είναι συμβατή με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες 
αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα.

(14) Όλες οι εταιρείες τα στοιχεία 
ενεργητικού των οποίων επιλέγονται ως 
υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να έχουν 
θετικό καθαρό ισοζύγιο για το περιβάλλον, 
χωρίς να βλάπτουν σημαντικά κανέναν 
από τους άλλους περιβαλλοντικούς 
δείκτες και τους δείκτες της κυκλικής 
οικονομίας. Οι διαχειριστές 
χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού 
που ισχυρίζονται ότι εφαρμόζουν βιώσιμη
επενδυτική στρατηγική θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες 
αναφοράς θετικού περιβαλλοντικού
αντικτύπου.

Or. en

Τροπολογία 58
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 
ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 
υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές από 
εκείνες που παράγει, ώστε να έχει θετικό 

(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 
ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 
υποκείμενα σε δείκτες αναφοράς 
αρνητικών ανθρακούχων εκπομπών θα 
πρέπει να εξοικονομεί περισσότερες 
εκπομπές από εκείνες που παράγει, ώστε 
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ισοζύγιο για το περιβάλλον. Οι 
διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων 
ενεργητικού που ισχυρίζονται ότι 
εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική η 
οποία είναι συμβατή με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες 
αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα.

να έχει θετικό ισοζύγιο για το περιβάλλον. 
Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων και 
στοιχείων ενεργητικού που ισχυρίζονται 
ότι εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική η 
οποία είναι συμβατή με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες
αναφοράς αρνητικών ανθρακούχων 
εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 
ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 
υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς θετικού
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές από 
εκείνες που παράγει, ώστε να έχει θετικό 
ισοζύγιο για το περιβάλλον. Οι 
διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων 
ενεργητικού που ισχυρίζονται ότι 
εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική η 
οποία είναι συμβατή με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες 
αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα.

(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 
ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 
υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς αρνητικού
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές από 
εκείνες που παράγει, ώστε να έχει θετικό 
ισοζύγιο για το περιβάλλον. Οι 
διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων 
ενεργητικού που ισχυρίζονται ότι 
εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική η 
οποία είναι συμβατή με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες 
αναφοράς αρνητικού αντικτύπου άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 
ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 
υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς θετικού
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές από 
εκείνες που παράγει, ώστε να έχει θετικό 
ισοζύγιο για το περιβάλλον. Οι 
διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων 
ενεργητικού που ισχυρίζονται ότι 
εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική η 
οποία είναι συμβατή με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες 
αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα.

(14) Κάθε εταιρεία τα στοιχεία 
ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως 
υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς αρνητικού
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές από 
εκείνες που παράγει, ώστε να έχει θετικό 
ισοζύγιο για το περιβάλλον. Οι 
διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων 
ενεργητικού που ισχυρίζονται ότι 
εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική η 
οποία είναι συμβατή με τη Συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες 
αναφοράς αρνητικού αντικτύπου άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 61
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Διάφοροι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς υποστηρίζουν ότι οι δείκτες 
αναφοράς τους επιδιώκουν 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») 
στόχους. Ωστόσο, οι χρήστες των 
συγκεκριμένων δεικτών αναφοράς δεν 
διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες 
πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον 
οποίο η μεθοδολογία των εν λόγω 
διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει 
υπόψη τους στόχους ΠΚΔ. Οι 
υφιστάμενες πληροφορίες συχνά είναι 
διάσπαρτες και δεν επιτρέπουν την 
αποτελεσματική σύγκριση επενδυτικών 
στόχων σε διασυνοριακό επίπεδο. Για να 
έχουν οι παράγοντες της αγοράς τη 
δυνατότητα να κάνουν συνειδητές 
επιλογές, θα πρέπει οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς να υποχρεούνται να κοινοποιούν 
τον τρόπο με τον οποίο η μεθοδολογία 
τους λαμβάνει υπόψη του παράγοντες 

(15) Για να έχουν οι παράγοντες της 
αγοράς τη δυνατότητα να κάνουν 
συνειδητές επιλογές, θα πρέπει οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς να 
υποχρεούνται να κοινοποιούν τον τρόπο με 
τον οποίο η μεθοδολογία τους λαμβάνει 
υπόψη του παράγοντες ΠΚΔ για κάθε 
δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει επίσης να κοινοποιούνται στη 
δήλωση δείκτη αναφοράς.
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ΠΚΔ για κάθε δείκτη αναφοράς ή 
οικογένεια δεικτών αναφοράς που 
θεωρείται ότι επιδιώκει την επίτευξη 
στόχων ΠΚΔ. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει επίσης να κοινοποιούνται στη 
δήλωση δείκτη αναφοράς. Οι διαχειριστές 
δεικτών αναφοράς που δεν προωθούν 
ούτε λαμβάνουν υπόψη τους στόχους 
ΠΚΔ δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
υποχρέωση κοινοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές αντικατοπτρίζουν την ανάγκη η προσοχή στα θέματα που αφορούν τους 
παράγοντες ΠΚΔ να αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, και οι παράγοντες αυτοί να μην υποβιβάζονται.

Τροπολογία 62
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Διάφοροι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς υποστηρίζουν ότι οι δείκτες 
αναφοράς τους επιδιώκουν 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») 
στόχους. Ωστόσο, οι χρήστες των 
συγκεκριμένων δεικτών αναφοράς δεν 
διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες 
πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον 
οποίο η μεθοδολογία των εν λόγω
διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει 
υπόψη τους στόχους ΠΚΔ. Οι υφιστάμενες 
πληροφορίες συχνά είναι διάσπαρτες και 
δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική 
σύγκριση επενδυτικών στόχων σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Για να έχουν οι 
παράγοντες της αγοράς τη δυνατότητα να 
κάνουν συνειδητές επιλογές, θα πρέπει οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς να 
υποχρεούνται να κοινοποιούν τον τρόπο με 

(15) Οι χρήστες των δεικτών αναφοράς 
δεν διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες 
πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον 
οποίο η μεθοδολογία των διαχειριστών 
δεικτών αναφοράς λαμβάνει υπόψη τους 
κινδύνους και τον αντίκτυπο των ΠΚΔ. 
Οι υφιστάμενες πληροφορίες συχνά είναι 
διάσπαρτες και δεν επιτρέπουν την 
αποτελεσματική σύγκριση επενδυτικών 
στόχων σε διασυνοριακό επίπεδο. Για να 
έχουν οι παράγοντες της αγοράς τη 
δυνατότητα να κάνουν συνειδητές 
επιλογές, θα πρέπει όλοι οι διαχειριστές 
δεικτών αναφοράς να υποχρεούνται να 
κοινοποιούν τον τρόπο με τον οποίο η 
μεθοδολογία τους ενσωματώνει τους 
δείκτες της κυκλικής οικονομίας και τους 
κινδύνους ΠΚΔ για κάθε δείκτη αναφοράς. 
Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να 
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τον οποίο η μεθοδολογία τους λαμβάνει 
υπόψη του παράγοντες ΠΚΔ για κάθε 
δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς που θεωρείται ότι επιδιώκει 
την επίτευξη στόχων ΠΚΔ. Οι εν λόγω 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
κοινοποιούνται στη δήλωση δείκτη 
αναφοράς. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που δεν προωθούν ούτε 
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους ΠΚΔ δεν 
θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
κοινοποίησης.

κοινοποιούνται στη δήλωση δείκτη 
αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 63
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Διάφοροι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς υποστηρίζουν ότι οι δείκτες 
αναφοράς τους επιδιώκουν 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») 
στόχους. Ωστόσο, οι χρήστες των 
συγκεκριμένων δεικτών αναφοράς δεν 
διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες 
πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον 
οποίο η μεθοδολογία των εν λόγω 
διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει 
υπόψη τους στόχους ΠΚΔ. Οι υφιστάμενες 
πληροφορίες συχνά είναι διάσπαρτες και 
δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική 
σύγκριση επενδυτικών στόχων σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Για να έχουν οι 
παράγοντες της αγοράς τη δυνατότητα να 
κάνουν συνειδητές επιλογές, θα πρέπει οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς να 
υποχρεούνται να κοινοποιούν τον τρόπο με 
τον οποίο η μεθοδολογία τους λαμβάνει 
υπόψη του παράγοντες ΠΚΔ για κάθε 
δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς που θεωρείται ότι επιδιώκει την 

(15) Διάφοροι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς υποστηρίζουν ότι οι δείκτες 
αναφοράς τους επιδιώκουν 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») 
στόχους. Ωστόσο, οι χρήστες των 
συγκεκριμένων δεικτών αναφοράς δεν 
διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες 
πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον 
οποίο η μεθοδολογία των εν λόγω 
διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει 
υπόψη τους στόχους ΠΚΔ. Οι υφιστάμενες 
πληροφορίες συχνά είναι διάσπαρτες και 
δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική 
σύγκριση επενδυτικών στόχων σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Για να έχουν οι 
παράγοντες της αγοράς τη δυνατότητα να 
κάνουν συνειδητές επιλογές, θα πρέπει οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς να 
υποχρεούνται να κοινοποιούν τον τρόπο με 
τον οποίο η μεθοδολογία τους λαμβάνει 
υπόψη του παράγοντες ΠΚΔ για κάθε 
δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς που θεωρείται ότι επιδιώκει την 
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επίτευξη στόχων ΠΚΔ. Οι εν λόγω 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
κοινοποιούνται στη δήλωση δείκτη 
αναφοράς. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που δεν προωθούν ούτε 
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους ΠΚΔ δεν 
θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
κοινοποίησης.

επίτευξη στόχων ΠΚΔ. Οι εν λόγω 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
κοινοποιούνται στη δήλωση δείκτη 
αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 64
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Διάφοροι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς υποστηρίζουν ότι οι δείκτες 
αναφοράς τους επιδιώκουν 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») 
στόχους. Ωστόσο, οι χρήστες των 
συγκεκριμένων δεικτών αναφοράς δεν 
διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες 
πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον 
οποίο η μεθοδολογία των εν λόγω 
διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει 
υπόψη τους στόχους ΠΚΔ. Οι υφιστάμενες 
πληροφορίες συχνά είναι διάσπαρτες και 
δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική 
σύγκριση επενδυτικών στόχων σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Για να έχουν οι 
παράγοντες της αγοράς τη δυνατότητα να 
κάνουν συνειδητές επιλογές, θα πρέπει οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς να 
υποχρεούνται να κοινοποιούν τον τρόπο με 
τον οποίο η μεθοδολογία τους λαμβάνει 
υπόψη του παράγοντες ΠΚΔ για κάθε 
δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς που θεωρείται ότι επιδιώκει την 
επίτευξη στόχων ΠΚΔ. Οι εν λόγω 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
κοινοποιούνται στη δήλωση δείκτη 
αναφοράς. Οι διαχειριστές δεικτών 

(15) Διάφοροι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς υποστηρίζουν ότι οι δείκτες 
αναφοράς τους επιδιώκουν 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») 
στόχους. Ωστόσο, οι χρήστες των 
συγκεκριμένων δεικτών αναφοράς δεν 
διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες 
πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον 
οποίο η μεθοδολογία των εν λόγω 
διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει 
υπόψη τους στόχους ΠΚΔ, δηλαδή τη 
στάθμιση που τους δίδεται. Οι 
υφιστάμενες πληροφορίες συχνά είναι 
διάσπαρτες και δεν επιτρέπουν την 
αποτελεσματική σύγκριση επενδυτικών 
στόχων σε διασυνοριακό επίπεδο. Για να 
ενισχυθεί η διαφάνεια ώστε να έχουν οι 
παράγοντες της αγοράς τη δυνατότητα να 
κάνουν συνειδητές επιλογές, θα πρέπει οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς να 
υποχρεούνται να κοινοποιούν τον τρόπο με 
τον οποίο η μεθοδολογία τους λαμβάνει 
υπόψη του παράγοντες ΠΚΔ για κάθε 
δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς που θεωρείται ότι επιδιώκει την 
επίτευξη στόχων ΠΚΔ. Οι εν λόγω 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
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αναφοράς που δεν προωθούν ούτε 
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους ΠΚΔ δεν 
θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
κοινοποίησης.

κοινοποιούνται στη δήλωση δείκτη 
αναφοράς. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που δεν προωθούν ούτε 
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους ΠΚΔ δεν 
θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
κοινοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 65
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και θετικού 
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
κοινοποιούν τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και 
στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 
αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 
αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα πρέπει επίσης να 
καθορίσουν τις διαφορές μεταξύ των 
δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και του 
υποκείμενου αρχικού δείκτη, ιδίως όσον 
αφορά τις ισχύουσες σταθμίσεις, τη 
χρηματιστηριακή αξία και την 
οικονομική απόδοση των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού. Για να 
αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο 
δείκτης αναφοράς συμβάλλει στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, ο 
διαχειριστής δείκτη αναφοράς θα πρέπει 
να κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του 
αποτυπώματος άνθρακα και της 
εξοικονόμησης άνθρακα των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τις 
αντίστοιχες αξίες, συμπεριλαμβανομένου 

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και κλιματικής 
μετάβασης θα πρέπει να κοινοποιούν τη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιούν για τον 
υπολογισμό τους. Οι πληροφορίες αυτές θα 
πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο επιλογής 
και στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 
αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 
αιτιολογία. Για να μπορούν οι διαχειριστές 
στοιχείων ενεργητικού να επιλέγουν τον 
πλέον κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την 
επενδυτική στρατηγική τους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο 
βασίζονται οι παράμετροι της 
μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 
στόχους, περιλαμβανομένων των 
επιπτώσεών του στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Οι κοινοποιηθείσες 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη 
συχνότητα των επικαιροποιήσεων και τη 
διαδικασία που ακολουθείται.
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του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα 
του δείκτη αναφοράς, του τύπου και της 
πηγής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν.
Για να μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων 
ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον 
κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την 
επενδυτική στρατηγική τους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο 
βασίζονται οι παράμετροι της 
μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 
στόχους, περιλαμβανομένων των 
επιπτώσεών του στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Οι κοινοποιηθείσες 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη 
συχνότητα των επικαιροποιήσεων και τη 
διαδικασία που ακολουθείται.

Or. en

Τροπολογία 66
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και θετικού 
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
κοινοποιούν τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και 
στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 
αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 
αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν 
τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του 
υποκείμενου αρχικού δείκτη, ιδίως όσον 

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και καθαρής 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
κοινοποιούν τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και 
στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 
αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 
αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν 
τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του 
υποκείμενου αρχικού δείκτη, ιδίως όσον 
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αφορά τις ισχύουσες σταθμίσεις, τη 
χρηματιστηριακή αξία και την οικονομική 
απόδοση των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού. Για να αξιολογηθεί ο τρόπος 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής 
δείκτη αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του 
αποτυπώματος άνθρακα και της 
εξοικονόμησης άνθρακα των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες 
αξίες, συμπεριλαμβανομένου του 
συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του 
δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να
μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων 
ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον 
κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την
επενδυτική στρατηγική τους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο 
βασίζονται οι παράμετροι της 
μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 
στόχους, περιλαμβανομένων των 
επιπτώσεών του στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Οι κοινοποιηθείσες 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με 
τη συχνότητα των επικαιροποιήσεων και 
τη διαδικασία που ακολουθείται.

αφορά τις ισχύουσες σταθμίσεις, τη 
χρηματιστηριακή αξία και την οικονομική 
απόδοση των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού. Για να αξιολογηθεί ο τρόπος 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής 
δείκτη αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του 
αποτυπώματος άνθρακα και της 
εξοικονόμησης άνθρακα των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες 
αξίες, συμπεριλαμβανομένου του 
συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του 
δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να 
μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων 
ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον 
κατάλληλο δείκτη αναφοράς που θα 
αναφέρεται στην επενδυτική στρατηγική 
τους, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα 
πρέπει να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο 
οποίο βασίζονται οι παράμετροι της 
μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 
στόχους.

Or. en

Τροπολογία 67
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και θετικού 

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θετικού 
περιβαλλοντικού αντικτύπου θα πρέπει να 
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αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
κοινοποιούν τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και 
στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 
αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 
αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν 
τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του 
υποκείμενου αρχικού δείκτη, ιδίως όσον 
αφορά τις ισχύουσες σταθμίσεις, τη 
χρηματιστηριακή αξία και την οικονομική 
απόδοση των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού. Για να αξιολογηθεί ο τρόπος 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής 
δείκτη αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του 
αποτυπώματος άνθρακα και της 
εξοικονόμησης άνθρακα των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες 
αξίες, συμπεριλαμβανομένου του 
συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του 
δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να 
μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων 
ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον 
κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την 
επενδυτική στρατηγική τους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο 
βασίζονται οι παράμετροι της 
μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 
στόχους, περιλαμβανομένων των 
επιπτώσεών του στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Οι κοινοποιηθείσες 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη 
συχνότητα των επικαιροποιήσεων και τη 
διαδικασία που ακολουθείται.

κοινοποιούν τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και 
στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 
αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 
αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν 
τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς 
θετικού αντικτύπου και του υποκείμενου 
αρχικού δείκτη, ιδίως όσον αφορά τις 
ισχύουσες σταθμίσεις, τη χρηματιστηριακή 
αξία και την οικονομική απόδοση των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. Για 
να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο 
δείκτης αναφοράς συμβάλλει στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, ο 
διαχειριστής δείκτη αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου και των 
κινδύνων των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού, τις αντίστοιχες αξίες, 
συμπεριλαμβανομένου του συνολικού 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος του 
δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να 
μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων 
ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον 
κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την 
επενδυτική στρατηγική τους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο 
βασίζονται οι παράμετροι της 
μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 
στόχους. Οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες 
θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα των 
επικαιροποιήσεων και τη διαδικασία που 
ακολουθείται.

Or. en
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Τροπολογία 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και θετικού
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
κοινοποιούν τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και 
στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 
αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 
αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν 
τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του 
υποκείμενου αρχικού δείκτη, ιδίως όσον 
αφορά τις ισχύουσες σταθμίσεις, τη 
χρηματιστηριακή αξία και την οικονομική 
απόδοση των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού. Για να αξιολογηθεί ο τρόπος 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής 
δείκτη αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του 
αποτυπώματος άνθρακα και της 
εξοικονόμησης άνθρακα των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες 
αξίες, συμπεριλαμβανομένου του 
συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του 
δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να 
μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων 
ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον 
κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την 
επενδυτική στρατηγική τους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο 
βασίζονται οι παράμετροι της 

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς κλιματικής 
μετάβασης και αρνητικού αντικτύπου 
άνθρακα θα πρέπει να κοινοποιούν τη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιούν για τον 
υπολογισμό τους. Οι πληροφορίες αυτές θα 
πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο επιλογής 
και στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 
αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 
αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν 
τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης και του 
υποκείμενου αρχικού δείκτη, ιδίως όσον 
αφορά τις ισχύουσες σταθμίσεις, τη 
χρηματιστηριακή αξία και την οικονομική 
απόδοση των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού. Για να αξιολογηθεί ο τρόπος 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής 
δείκτη αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του 
αποτυπώματος άνθρακα και της 
εξοικονόμησης άνθρακα των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες 
αξίες, συμπεριλαμβανομένου του 
συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του 
δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να 
μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων 
ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον 
κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την 
επενδυτική στρατηγική τους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο 
βασίζονται οι παράμετροι της 
μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 
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μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 
στόχους, περιλαμβανομένων των 
επιπτώσεών του στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Οι κοινοποιηθείσες 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη 
συχνότητα των επικαιροποιήσεων και τη 
διαδικασία που ακολουθείται.

με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 
στόχους, περιλαμβανομένων των 
επιπτώσεών του στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Οι κοινοποιηθείσες 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη 
συχνότητα των επικαιροποιήσεων και τη 
διαδικασία που ακολουθείται.

Or. en

Τροπολογία 69
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και θετικού 
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
κοινοποιούν τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και 
στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 
αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 
αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν 
τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του 
υποκείμενου αρχικού δείκτη, ιδίως όσον 
αφορά τις ισχύουσες σταθμίσεις, τη 
χρηματιστηριακή αξία και την οικονομική 
απόδοση των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού. Για να αξιολογηθεί ο τρόπος 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής 
δείκτη αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του 
αποτυπώματος άνθρακα και της 

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και αρνητικών 
εκπομπών άνθρακα θα πρέπει να 
κοινοποιούν τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και 
στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που 
αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική 
αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν 
τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του 
υποκείμενου αρχικού δείκτη, ιδίως όσον 
αφορά τις ισχύουσες σταθμίσεις, τη 
χρηματιστηριακή αξία και την οικονομική 
απόδοση των υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού. Για να αξιολογηθεί ο τρόπος 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής 
δείκτη αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του 
αποτυπώματος άνθρακα και της 
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εξοικονόμησης άνθρακα των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες 
αξίες, συμπεριλαμβανομένου του 
συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του 
δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να 
μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων 
ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον 
κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την 
επενδυτική στρατηγική τους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο 
βασίζονται οι παράμετροι της 
μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 
στόχους, περιλαμβανομένων των 
επιπτώσεών του στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Οι κοινοποιηθείσες 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη 
συχνότητα των επικαιροποιήσεων και τη 
διαδικασία που ακολουθείται.

εξοικονόμησης άνθρακα των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες 
αξίες, συμπεριλαμβανομένου του 
συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του 
δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να 
μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων 
ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον 
κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την 
επενδυτική στρατηγική τους, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο 
βασίζονται οι παράμετροι της 
μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο 
με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς 
συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς 
στόχους, περιλαμβανομένων των 
επιπτώσεών του στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Οι κοινοποιηθείσες 
πληροφορίες θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη 
συχνότητα των επικαιροποιήσεων και τη 
διαδικασία που ακολουθείται.

Or. en

Τροπολογία 70
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Επιπλέον, ο διαχειριστής δεικτών 
αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα 
θα πρέπει να κοινοποιεί τον θετικό 
αντίκτυπο άνθρακα κάθε υποκείμενου 
στοιχείου ενεργητικού που περιλαμβάνουν 
οι εν λόγω δείκτες, προσδιορίζοντας τη 
μέθοδο που χρησιμοποιείται για να 
διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 
εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 
άνθρακα του επενδυτικού στοιχείου 
ενεργητικού.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Επιπλέον, ο διαχειριστής δεικτών 
αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα θα 
πρέπει να κοινοποιεί τον θετικό αντίκτυπο 
άνθρακα κάθε υποκείμενου στοιχείου 
ενεργητικού που περιλαμβάνουν οι εν 
λόγω δείκτες, προσδιορίζοντας τη μέθοδο 
που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί 
εάν η εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει 
το αποτύπωμα άνθρακα του επενδυτικού 
στοιχείου ενεργητικού.

(17) Επιπλέον, ο διαχειριστής δεικτών 
αναφοράς αρνητικού αντικτύπου άνθρακα 
θα πρέπει να κοινοποιεί τον αρνητικό
αντίκτυπο άνθρακα κάθε υποκείμενου 
στοιχείου ενεργητικού που περιλαμβάνουν 
οι εν λόγω δείκτες, προσδιορίζοντας τη 
μέθοδο που χρησιμοποιείται για να 
διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 
εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 
άνθρακα του επενδυτικού στοιχείου 
ενεργητικού.

Or. en

Τροπολογία 72
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Επιπλέον, ο διαχειριστής δεικτών 
αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα
θα πρέπει να κοινοποιεί τον θετικό
αντίκτυπο άνθρακα κάθε υποκείμενου 
στοιχείου ενεργητικού που περιλαμβάνουν 
οι εν λόγω δείκτες, προσδιορίζοντας τη 
μέθοδο που χρησιμοποιείται για να 
διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 
εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 
άνθρακα του επενδυτικού στοιχείου 
ενεργητικού.

(17) Επιπλέον, ο διαχειριστής δεικτών 
αναφοράς καθαρής μείωσης των 
εκπομπών θα πρέπει να κοινοποιεί τον 
αντίκτυπο άνθρακα κάθε υποκείμενου 
στοιχείου ενεργητικού που περιλαμβάνουν 
οι εν λόγω δείκτες, προσδιορίζοντας τη 
μέθοδο που χρησιμοποιείται για να 
διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 
εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 
άνθρακα του επενδυτικού στοιχείου 
ενεργητικού.

Or. en
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Τροπολογία 73
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Επιπλέον, ο διαχειριστής δεικτών 
αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα θα 
πρέπει να κοινοποιεί τον θετικό αντίκτυπο 
άνθρακα κάθε υποκείμενου στοιχείου 
ενεργητικού που περιλαμβάνουν οι εν 
λόγω δείκτες, προσδιορίζοντας τη μέθοδο 
που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί 
εάν η εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει 
το αποτύπωμα άνθρακα του επενδυτικού 
στοιχείου ενεργητικού.

(17) Επιπλέον, ο διαχειριστής δεικτών 
αναφοράς θετικού αντικτύπου θα πρέπει να 
κοινοποιεί τον θετικό περιβαλλοντικό
αντίκτυπο κάθε υποκείμενου στοιχείου 
ενεργητικού που περιλαμβάνουν οι εν 
λόγω δείκτες, προσδιορίζοντας τη μέθοδο 
και τους δείκτες που χρησιμοποιούνται
για να διαπιστωθεί εάν ο καθαρός 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι 
θετικός.

Or. en

Τροπολογία 74
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Είναι σημαντικό τα βασικά 
στοιχεία των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των 
δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και κλιματικής 
μετάβασης να έχουν στέρεες βάσεις στην 
κλιματική επιστήμη. Αυτό θα επιτευχθεί 
συστηματικά με την τήρηση της 
συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα 
χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, ένα 
κλιματικό σενάριο και μια αντίστοιχη οδό 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές που ευθυγραμμίζεται με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en
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Τροπολογία 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να διασφαλιστεί η σταθερή 
προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και θετικού
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες 
τους και να ενημερώνουν τους χρήστες 
σχετικά με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική 
αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση 
ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές 
δεικτών αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιούν τους λόγους της 
συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν
πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 
στόχους των δεικτών αναφοράς.

(18) Για να διασφαλιστεί η σταθερή 
προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς καθαρής 
μετάβασης και αρνητικού αντικτύπου 
άνθρακα θα πρέπει να επανεξετάζουν 
τακτικά τις μεθοδολογίες τους και να 
ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται σε 
οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Κατά την 
πραγματοποίηση ουσιαστικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
να κοινοποιούν τους λόγους της 
συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν 
πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 
στόχους των δεικτών αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 76
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να διασφαλιστεί η σταθερή 
προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και θετικού
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες 
τους και να ενημερώνουν τους χρήστες 
σχετικά με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική 
αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση 

(18) Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια 
των πληροφοριών που παρέχονται στους 
επενδυτές, οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς θετικού περιβαλλοντικού
αντικτύπου θα πρέπει να επανεξετάζουν 
τακτικά τις μεθοδολογίες τους και να 
ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται σε 
οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Κατά την 
πραγματοποίηση ουσιαστικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
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ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές 
δεικτών αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιούν τους λόγους της 
συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν 
πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 
στόχους των δεικτών αναφοράς.

να κοινοποιούν τους λόγους της 
συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν 
πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 
στόχους των δεικτών αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 77
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να διασφαλιστεί η σταθερή 
προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και θετικού 
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες 
τους και να ενημερώνουν τους χρήστες 
σχετικά με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική 
αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση 
ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές 
δεικτών αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιούν τους λόγους της 
συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν 
πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 
στόχους των δεικτών αναφοράς.

(18) Για να διασφαλιστεί η σταθερή 
προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και αρνητικών 
εκπομπών άνθρακα θα πρέπει να 
επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες 
τους και να ενημερώνουν τους χρήστες 
σχετικά με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική 
αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση 
ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές 
δεικτών αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιούν τους λόγους της 
συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν 
πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 
στόχους των δεικτών αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 78
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(18) Για να διασφαλιστεί η σταθερή 
προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και θετικού 
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες 
τους και να ενημερώνουν τους χρήστες 
σχετικά με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική 
αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση 
ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές 
δεικτών αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιούν τους λόγους της 
συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν
πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 
στόχους των δεικτών αναφοράς.

(18) Για να διασφαλιστεί η σταθερή 
προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και καθαρής 
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να 
επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες 
τους και να ενημερώνουν τους χρήστες 
σχετικά με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική 
αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση 
ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές 
δεικτών αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιούν τους λόγους της 
συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν 
πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 
στόχους των δεικτών αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 79
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να διασφαλιστεί η σταθερή 
προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και θετικού 
αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να 
επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες 
τους και να ενημερώνουν τους χρήστες 
σχετικά με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική 
αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση 
ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές 
δεικτών αναφοράς θα πρέπει να 
κοινοποιούν τους λόγους της 
συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν 
πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 
στόχους των δεικτών αναφοράς.

(18) Για να διασφαλιστεί η σταθερή 
προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και κλιματικής 
μετάβασης θα πρέπει να επανεξετάζουν 
τακτικά τις μεθοδολογίες τους και να 
ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται σε 
οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Κατά την 
πραγματοποίηση ουσιαστικής αλλαγής, οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει 
να κοινοποιούν τους λόγους της 
συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν 
πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς 
στόχους των δεικτών αναφοράς.

Or. en
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Τροπολογία 80
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα πρέπει να ανατίθεται στην 
Επιτροπή προκειμένου να καθορίζει 
περαιτέρω το ελάχιστο περιεχόμενο των 
υποχρεώσεων κοινοποίησης στις οποίες 
πρέπει να υπόκεινται οι διαχειριστές 
δεικτών αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη 
τους στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

διαγράφεται
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ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες 
των κρατών μελών και έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση 
και τη γνωστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον 
κύκλο ζωής των προϊόντων και των 
οργανισμών (ΕΕ L 124 της 4.5.2013, σ. 
1).

Or. en

Τροπολογία 81
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης σχετικά με θέματα ΠΚΔ
στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι 
διαχειριστές δεικτών αναφοράς, και να 
καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα
εναρμόνισης της μεθοδολογίας των 
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και κλιματικής μετάβασης. Η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να ορίσει 
συγκεκριμένη μέθοδο, αλλά θα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι οι μέθοδοι είναι ισχυρές 
και εμπεριστατωμένες. Είναι ιδιαίτερα 
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συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση 
και τη γνωστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον 
κύκλο ζωής των προϊόντων και των 
οργανισμών (ΕΕ L 124 της 4.5.2013, σ. 
1).

Or. en

Τροπολογία 82
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς, και να καθορίζει τα ελάχιστα 
πρότυπα αξιολόγησης των κινδύνων ΠΚΔ 
και ενσωμάτωσης εναρμονισμένων 
δεικτών της κυκλικής οικονομίας στη 
μεθοδολογία των δεικτών αναφοράς, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό του καθαρού 
περιβαλλοντικού αντικτύπου που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής31 και των δεικτών κυκλικής 
οικονομίας που θα αναπτυχθούν 
σύμφωνα με την πλατφόρμα 
παρακολούθησης της Επιτροπής για την 
κυκλική οικονομία και το σχέδιο δράσης 
της Επιτροπής για την κυκλική 
οικονομία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 



AM\1167632EL.docx 45/138 PE629.650v01-00

EL

ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________ _________________

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 83
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
καθαρής μείωσης των εκπομπών, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
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Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
οποίες θα εξετάζεται η πρόοδος και η 
συνάφεια άλλων προτάσεων στο πλαίσιο 
του σχεδίου δράσης με τίτλο 
«Χρηματοδότηση της αειφόρου 
ανάπτυξης», οι δε διαβουλεύσεις να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη 
συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και 
έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________ _________________

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 84
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
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εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες ανοιχτές και δημόσιες
διαβουλεύσεις, για κάθε μία εκ των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________ _________________

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
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χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και
θετικού αντικτύπου άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης και αρνητικού
αντικτύπου άνθρακα, περιλαμβανομένης 
της μεθόδου για τον υπολογισμό των 
ανθρακούχων εκπομπών και της 
εξοικονόμησης άνθρακα που συνδέονται 
με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μεθόδους για το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων και 
οργανισμών, όπως ορίζεται στα στοιχεία α) 
και β) του σημείου 2 της σύστασης 
2013/179/ΕΕ της Επιτροπής31. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες της, τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
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σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________ _________________

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 86
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
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μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
αρνητικών εκπομπών άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________ _________________

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 87
Paul Tang
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

(19) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή 
προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το 
ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να 
υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της 
μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον 
υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών 
και της εξοικονόμησης άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεθόδους για το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, 
όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής31. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
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ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________ _________________

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

31 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 88
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για τους δείκτες 
αναφοράς ρυθμιζόμενων δεδομένων θα 
πρέπει να προέρχονται είτε απευθείας από 
έναν τόπο διαπραγμάτευσης είτε από έναν 
εγκεκριμένο μηχανισμό γνωστοποίησης 
συναλλαγών ή από έναν διαμεσολαβητή, 
εφόσον ο τελευταίος δεν διαθέτει τη 
διακριτική ευχέρεια να αλλοιώσει τα 
εισαγόμενα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 89
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(23α) “δείκτης αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών”: δείκτης 
αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 
του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) 
της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται 
έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο δείκτη 
αναφοράς που προκύπτει να έχει 
λιγότερες ανθρακούχες εκπομπές σε 
σύγκριση με τα στοιχεία ενεργητικού που 
συνθέτουν έναν τυποποιημένο δείκτη 
αναφοράς κεφαλαιακής στάθμισης, ο δε 
δείκτης αναφοράς είναι διαρθρωμένος 
σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται 
στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του 
άρθρου 19α παράγραφος 2·

(23α) “δείκτης αναφοράς 
ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του 
Παρισιού”: ευρέως διαφοροποιημένος
δείκτης αναφοράς που επιδιώκει να 
εξασφαλίσει την εκπροσώπηση μιας 
δεδομένης αγοράς συμβατής με μια οδό 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές με βάση ένα κλιματικό σενάριο 
που συνδέεται με τουλάχιστον 75 % 
πιθανότητα περιορισμού της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη σε πολύ 
χαμηλότερο επίπεδο από τους 2°C στα 
τέλη του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού 
(έχοντας υπόψη την ενδεχόμενη 
αναθεώρηση του στόχου της συμφωνίας 
του Παρισιού για τον περιορισμό της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C 
έως τα τέλη του 21ου αιώνα βάσει των 
αποδεικτικών στοιχείων που 
παρουσιάζονται στην ειδική έκθεση 
Οκτωβρίου της IPCC), ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 
τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2. Οι εν λόγω δείκτες 
αναφοράς υπερκαλύπτουν τις οικονομικές 
δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 
επίσπευση της απαλλαγής της δεδομένης 
αγοράς από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και υπολείπονται των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
μείωση της απαλλαγής της αγοράς από 
τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με 
τις αναλογίες που καθορίζονται στην 
επιλεγμένη οδό απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 90
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) “δείκτης αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών”: δείκτης 
αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 
του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) 
της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται 
έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο δείκτη 
αναφοράς που προκύπτει να έχει 
λιγότερες ανθρακούχες εκπομπές σε 
σύγκριση με τα στοιχεία ενεργητικού που 
συνθέτουν έναν τυποποιημένο δείκτη 
αναφοράς κεφαλαιακής στάθμισης, ο δε 
δείκτης αναφοράς είναι διαρθρωμένος 
σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται 
στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του 
άρθρου 19α παράγραφος 2·

(23α) “δείκτης αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών”: δείκτης 
αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του οποίου επιλέγονται έτσι 
ώστε οι δραστηριότητές τους να 
συνάδουν με τον στόχο του Παρισιού για 
την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 
1,5°C, ο δε δείκτης αναφοράς είναι 
διαρθρωμένος σύμφωνα με τα πρότυπα 
που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις του άρθρου 19α παράγραφος 2 και 
το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο 
περιουσιακών στοιχείων του οποίου δεν 
εκτίθεται σε εταιρείες που ασκούν 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
οικονομικές δραστηριότητες:

- εξερεύνηση, εξόρυξη, διανομή και 
επεξεργασία ορυκτών καυσίμων·

- κατασκευή και συντήρηση μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
καίνε ορυκτά καύσιμα·

- κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 
εξοπλισμού αεροπορίας·

Or. en

Τροπολογία 91
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) “δείκτης αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών”: δείκτης 
αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 
του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) 
της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται 
έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο δείκτη 

(23α) “δείκτης αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών”: δείκτης 
αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 
του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) 
της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται, 
σταθμίζονται ή εξαιρούνται εφόσον έχουν 
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αναφοράς που προκύπτει να έχει 
λιγότερες ανθρακούχες εκπομπές σε 
σύγκριση με τα στοιχεία ενεργητικού που 
συνθέτουν έναν τυποποιημένο δείκτη 
αναφοράς κεφαλαιακής στάθμισης, ο δε 
δείκτης αναφοράς είναι διαρθρωμένος 
σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται 
στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του 
άρθρου 19α παράγραφος 2·

χαμηλότερες ανθρακούχες εκπομπές σε 
σύγκριση με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού που συνθέτουν έναν 
προσδιοριζόμενο αρχικό δείκτη, ο δε 
δείκτης αναφοράς είναι διαρθρωμένος 
σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται 
στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του 
άρθρου 19α παράγραφος 2. Ο αρχικός 
δείκτης είναι ένας δείκτης ο οποίος 
καθορίζει την ομάδα υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού που είναι 
διαθέσιμα για να συμπεριληφθούν σε έναν 
δείκτη αναφοράς, προτού εφαρμοστούν 
τυχόν κριτήρια στάθμισης, επιλογής ή 
εξαίρεσης·

Or. en

Τροπολογία 92
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23α) “δείκτης αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών”: δείκτης 
αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 
του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) 
της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται 
έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο δείκτη 
αναφοράς που προκύπτει να έχει λιγότερες 
ανθρακούχες εκπομπές σε σύγκριση με τα 
στοιχεία ενεργητικού που συνθέτουν έναν 
τυποποιημένο δείκτη αναφοράς 
κεφαλαιακής στάθμισης, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 
τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2·

23α) “δείκτης αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών”: δείκτης 
αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 
του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) 
της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται 
έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο δείκτη 
αναφοράς που προκύπτει να έχει λιγότερες 
ανθρακούχες εκπομπές σε σύγκριση με 
τους δείκτες που χρησιμοποιούν την ίδια 
μεθοδολογία, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη 
τις ανθρακούχες εκπομπές, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 
τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 
19α παράγραφος 2 ή τους δείκτες που 
διατίθενται στο εμπόριο ως τέτοιοι·

Or. fr
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Τροπολογία 93
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) “δείκτης αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών”: δείκτης 
αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 
του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) 
της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται 
έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο δείκτη 
αναφοράς που προκύπτει να έχει 
λιγότερες ανθρακούχες εκπομπές σε 
σύγκριση με τα στοιχεία ενεργητικού που 
συνθέτουν έναν τυποποιημένο δείκτη 
αναφοράς κεφαλαιακής στάθμισης, ο δε 
δείκτης αναφοράς είναι διαρθρωμένος 
σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται 
στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του 
άρθρου 19α παράγραφος 2·

(23α) “δείκτης αναφοράς θετικού 
περιβαλλοντικού αντικτύπου”: δείκτης 
αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 
του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) 
της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται με 
βάση το θετικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμά τους, ο δε δείκτης αναφοράς 
είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με τα 
πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2·

Or. en

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

Τροπολογία 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) “δείκτης αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών”: δείκτης 
αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 
του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) 

(23α) “δείκτης αναφοράς κλιματικής 
μετάβασης”: δείκτης αναφοράς τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 
στοιχείο β) περίπτωση ii) της παρούσας 
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της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται 
έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο δείκτη 
αναφοράς που προκύπτει να έχει λιγότερες 
ανθρακούχες εκπομπές σε σύγκριση με τα 
στοιχεία ενεργητικού που συνθέτουν έναν 
τυποποιημένο δείκτη αναφοράς 
κεφαλαιακής στάθμισης, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 
τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2·

παραγράφου, επιλέγονται έτσι ώστε το 
χαρτοφυλάκιο δείκτη αναφοράς που 
προκύπτει να έχει εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα στοιχεία 
ενεργητικού που συνθέτουν έναν 
τυποποιημένο δείκτη αναφοράς 
κεφαλαιακής στάθμισης, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 
τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2·

Or. en

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

Τροπολογία 95
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) “δείκτης αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα”: δείκτης αναφοράς 
τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 
στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας 
παραγράφου, επιλέγονται βάσει του ότι η 
εξοικονόμηση ανθρακούχων εκπομπών 
υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του 
στοιχείου ενεργητικού, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα 
με τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2.·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 96
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) “δείκτης αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα”: δείκτης αναφοράς 
τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 
στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας 
παραγράφου, επιλέγονται βάσει του ότι η 
εξοικονόμηση ανθρακούχων εκπομπών 
υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του 
στοιχείου ενεργητικού, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 
τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2.·

(23β) “δείκτης αναφοράς κλιματικής 
μετάβασης”: δείκτης αναφοράς που 
πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i) τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού που
επιλέγονται για τον δείκτη αναφοράς 
βρίσκονται σε τροχιά ευθυγράμμισης με 
τη συμφωνία του Παρισιού για τον 
περιορισμό της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη κατά 1,5°C·

ii) τα σχέδια μείωσης των εκπομπών των 
εκδοτών των στοιχείων ενεργητικού 
πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
στόχους και χρονικά προσδιορισμένους 
στόχους που να είναι ισχυροί και 
εμπεριστατωμένοι·

iii) οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού έχουν 
θεσπίσει σχέδια μείωσης των εκπομπών 
τα οποία είναι λεπτομερή και αναλύονται 
μέχρι το επίπεδο των επιμέρους στοιχείων 
ενεργητικού, ώστε να καταστεί δυνατή η 
εκτίμησή τους·

iv) οι εκδότες των στοιχείων ενεργητικού 
πρέπει να υποβάλλουν ετησίως έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται 
όσον αφορά τους εν λόγω στόχους·

v) ο δείκτης αναφοράς είναι διαρθρωμένος 
σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται 
στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του 
άρθρου 19α παράγραφος 2.»·
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Or. en

Τροπολογία 97
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) “δείκτης αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα”: δείκτης αναφοράς 
τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 
στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας 
παραγράφου, επιλέγονται βάσει του ότι η
εξοικονόμηση ανθρακούχων εκπομπών 
υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του 
στοιχείου ενεργητικού, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα 
με τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2.·

διαγράφεται

Or. en

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

Τροπολογία 98
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) “δείκτης αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα”: δείκτης αναφοράς 
τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 
στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας 
παραγράφου, επιλέγονται βάσει του ότι η 
εξοικονόμηση ανθρακούχων εκπομπών 

(23β) “δείκτης αναφοράς καθαρής 
μείωσης των εκπομπών”: δείκτης 
αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς 
του σημείου 1 στοιχείο β) σημείο ii) της 
παρούσας παραγράφου, επιλέγονται βάσει 
του ότι η συμβολή των στοιχείων 
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υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του 
στοιχείου ενεργητικού, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 
τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2.·

ενεργητικού στη μείωση των
ανθρακούχων εκπομπών υπερβαίνει τις 
εκπομπές, ο δε δείκτης αναφοράς είναι 
διαρθρωμένος σύμφωνα με τα πρότυπα 
που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις του άρθρου 19α παράγραφος 2.·

Or. en

Τροπολογία 99
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23β) “δείκτης αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα”: δείκτης αναφοράς 
τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 
στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας 
παραγράφου, επιλέγονται βάσει του ότι η 
εξοικονόμηση ανθρακούχων εκπομπών 
υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του 
στοιχείου ενεργητικού, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 
τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2.

23β) “δείκτης αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα”: δείκτης αναφοράς 
τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 
στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας 
παραγράφου, επιλέγονται βάσει του ότι η 
εξοικονόμηση ανθρακούχων εκπομπών 
υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του 
στοιχείου ενεργητικού, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 
τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 
19α παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(23β) “δείκτης αναφοράς θετικού
αντικτύπου άνθρακα”: δείκτης αναφοράς 
τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 
στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας 
παραγράφου, επιλέγονται βάσει του ότι η 
εξοικονόμηση ανθρακούχων εκπομπών 
υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του 
στοιχείου ενεργητικού, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 
τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2.·

(23β) “δείκτης αναφοράς αρνητικού
αντικτύπου άνθρακα”: δείκτης αναφοράς 
τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 
στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας 
παραγράφου, επιλέγονται βάσει του ότι η 
εξοικονόμηση ανθρακούχων εκπομπών 
υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του 
στοιχείου ενεργητικού, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με 
τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2.·

Or. en

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

Τροπολογία 101
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) “δείκτης αναφοράς θετικού 
αντικτύπου άνθρακα”: δείκτης αναφοράς 
τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 
στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας 
παραγράφου, επιλέγονται βάσει του ότι η 
εξοικονόμηση ανθρακούχων εκπομπών 
υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του 
στοιχείου ενεργητικού, ο δε δείκτης 
αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα 
με τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α 
παράγραφος 2.·

(23β) «δείκτες αναφοράς αρνητικών
ανθρακούχων εκπομπών»: οι εταιρείες 
των δεικτών παράγουν, ως 
χαρτοφυλάκιο, αγαθά κατά τρόπο που 
απορροφά περισσότερο άνθρακα από τον 
αέρα από ό,τι εκπέμπουν. Αυτό σημαίνει 
ότι οι εταιρείες των δεικτών θα πρέπει να 
αποδείξουν ότι εξισορροπούν όλες τις 
υπολειπόμενες εκπομπές τους με 
απορροφήσεις άνθρακα (σε σύγκριση με 
τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής 
αγαθών).

Or. en

Τροπολογία 102
Matt Carthy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23β α) “δείκτης αναφοράς κλιματικής 
μετάβασης”: δείκτης αναφοράς τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
οποίου επιλέγονται με βάση έναν σαφή, 
δημόσιο, μετρήσιμο και χρονικά 
προσδιορισμένο επιστημονικό στόχο και 
το σχετικό λεπτομερές σχέδιο υλοποίησης 
σε επίπεδο μεμονωμένων στοιχείων 
ενεργητικού για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου σε 
ευθυγράμμιση με μια οδό απαλλαγής από 
τις ανθρακούχες εκπομπές με βάση ένα 
κλιματικό σενάριο που συνδέεται με 
τουλάχιστον 75 % πιθανότητα 
περιορισμού της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από 
τους 2°C στα τέλη του 21ου αιώνα, 
σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας 
του Παρισιού (έχοντας υπόψη την 
ενδεχόμενη αναθεώρηση του στόχου της 
συμφωνίας του Παρισιού για τον 
περιορισμό της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη στον 1,5°C έως τα τέλη του 21ου
αιώνα βάσει των αποδεικτικών στοιχείων 
που παρουσιάζονται στην ειδική έκθεση 
Οκτωβρίου της IPCC) και υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται σε σχέση με την επίτευξη 
του στόχου.

Or. en

Τροπολογία 103
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την κατάρτιση των δεικτών 
που αναφέρονται στα στοιχεία 23α και 
23β, οι διαχειριστές των δεικτών πρέπει 
να διαθέτουν επαρκή ευελιξία για τον 
σχεδιασμό του τύπου υπολογισμού της 
μεθοδολογίας τους προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η ταχεία εξέλιξη των παραμέτρων 
βιωσιμότητας και των τεχνολογιών 
μέτρησης των παραμέτρων.

Or. fr

Τροπολογία 104
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 24 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:

α) Το σημείο 24 α αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«δεδομένα εισόδου που αποτελούν 
εξολοκλήρου αντικείμενο συνεισφοράς 
από:»

Το σημείο 24 σημείο α στοιχείο vii) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«vii) πάροχο υπηρεσιών στον οποίο ο 
διαχειριστής δεικτών αναφοράς έχει 
αναθέσει τη συλλογή των δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 10, με εξαίρεση το 
άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο στ), 
εφόσον ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών 
λαμβάνει τα δεδομένα καθ' ολοκληρία 
από οντότητα που καλύπτεται από τα 
σημεία i) έως vi)·»

Or. en
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Τροπολογία 105
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«1α) Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι των 
δεικτών αναφοράς διασφαλίζουν ότι όλοι 
οι δείκτες αναφοράς που παρέχονται και 
δημοσιεύονται εναρμονίζονται πλήρως με 
τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη 
συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, 
όπως εφαρμόζονται στη νομοθεσία της 
ΕΕ και έχουν θετικές εκπομπές άνθρακα 
και αντίκτυπο, σύμφωνα με 
τυποποιημένη μεθοδολογία που θα 
αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα 
δημοσιευθεί το αργότερο δύο έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης 
τον τρόπο με τον οποίο οι δείκτες 
αναφοράς μπορούν να ευθυγραμμιστούν 
με άλλους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες.»

Or. en

Τροπολογία 106
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο στ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
προστίθενται τα εξής:

«στ) έως το 2022, ο διαχειριστής 
κρίσιμων και σημαντικών δεικτών 
αναφοράς χρησιμοποιεί μόνο δεδομένα 
εισόδου τα οποία ευθυγραμμίζονται με τις 
δεσμεύσεις που απορρέουν από τη 
συμφωνία του Παρισιού, όπως 
εφαρμόζονται στη νομοθεσία της ΕΕ.»·

Or. en

Τροπολογία 107
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που 
ορίζονται στο στοιχείο α) 
αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες για 
κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια 
δεικτών αναφοράς που λαμβάνει υπόψη ή 
επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ·

δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που 
ορίζονται στο στοιχείο α) 
αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
δεικτών της κυκλικής οικονομίας, όπως 
οι εκπομπές CO2, άλλες εκπομπές, ο 
αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα, η 
παραγωγή αποβλήτων, η χρήση 
ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγών 
ενέργειας, οι πρώτες ύλες, το νερό και η 
άμεση και έμμεση χρήση της γης, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018 
σχετικά με το πλαίσιο παρακολούθησης 
για την κυκλική οικονομία·

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)
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Τροπολογία 108
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που 
ορίζονται στο στοιχείο α) 
αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες για 
κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια 
δεικτών αναφοράς που λαμβάνει υπόψη ή 
επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ·

δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που 
ορίζονται στο στοιχείο α) 
αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες για 
κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια 
δεικτών αναφοράς που προωθείται 
επιδιώκοντας ή λαμβάνοντας υπόψη την 
επίτευξη στόχων ΠΚΔ·

Or. en

Τροπολογία 109
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που 
ορίζονται στο στοιχείο α) 
αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες για 
κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια 
δεικτών αναφοράς που λαμβάνει υπόψη ή 
επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ··

δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που 
ορίζονται στο στοιχείο α) 
αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες για 
κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια 
δεικτών αναφοράς·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη η προσοχή στα θέματα που αφορούν τους 
παράγοντες ΠΚΔ να αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, και οι παράγοντες αυτοί να μην υποβιβάζονται.

Τροπολογία 110
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που 
ορίζονται στο στοιχείο α) 
αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες για 
κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια 
δεικτών αναφοράς που λαμβάνει υπόψη ή 
επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ··

δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που 
ορίζονται στο στοιχείο α) 
αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και σχετικούς με τη 
διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες για 
κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια 
δεικτών αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 111
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) «δ α) εξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο ο δείκτης αναφοράς ή η οικογένεια 
δεικτών αναφοράς επηρεάζει το κλίμα, 
ιδίως τον βαθμό ευθυγράμμισής τους με 
τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού·»·
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Or. en

Τροπολογία 112
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δ α) «πληροφορίες σχετικά με τον 
βαθμό ευθυγράμμισης κάθε δείκτη 
αναφοράς ή οικογένειας δεικτών 
αναφοράς με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα·»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη η προσοχή στα θέματα που αφορούν τους 
παράγοντες ΠΚΔ να αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, και οι παράγοντες αυτοί να μην υποβιβάζονται.

Τροπολογία 113
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου 
περιεχομένου της εξήγησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
δ).·

2α. Έπειτα από διαβούλευση με την 
ESMA, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου 
περιεχομένου της εξήγησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ). 
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν 
υποχρεώνουν τους διαχειριστές των 
δεικτών αναφοράς να αποκαλύπτουν 
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πληροφορίες που είναι αποκλειστικού ή 
εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 114
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου 
περιεχομένου της εξήγησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
δ).·

2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου 
περιεχομένου της εξήγησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
του παρόντος άρθρου και την 
επικαιροποίηση των κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τη δήλωση δείκτη 
αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 27 
ώστε να συμπεριλάβουν αναφορές στους 
κινδύνους ΠΚΔ και στους δείκτες 
βιωσιμότητας.

Or. en

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

Τροπολογία 115
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 

2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
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περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου 
περιεχομένου της εξήγησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο
δ).·

περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου 
περιεχομένου της εξήγησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία δ) 
και ε) καθώς και του τυποποιημένου 
μορφότυπου που πρέπει να 
χρησιμοποιείται.·

Or. en

Τροπολογία 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς κλιματικής μετάβασης
και αρνητικού αντικτύπου άνθρακα

Or. en

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

Τροπολογία 117
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και καθαρής μείωσης των 
εκπομπών

Or. en

(Αυτή η αλλαγή στον ορισμό εφαρμόζεται στο σύνολο της πρότασης)
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Τροπολογία 118
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένοι με 
τη συμφωνία του Παρισιού και
κλιματικής μετάβασης

Or. en

Τροπολογία 119
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και κλιματικής μετάβασης

Or. en

Τροπολογία 120
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς θετικού 
περιβαλλοντικού αντικτύπου
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Or. en

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

Τροπολογία 121
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και αρνητικών ανθρακούχων 
εκπομπών

Or. en

Τροπολογία 122
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και καθαρής μείωσης των 
εκπομπών

Or. en

Τροπολογία 123
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και κλιματικής μετάβασης

Or. en

Τροπολογία 124
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς θετικού 
περιβαλλοντικού αντικτύπου

Or. en

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

Τροπολογία 125
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή
θετικού αντικτύπου άνθρακα 
επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 
απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης ή αρνητικού
αντικτύπου άνθρακα επιπροσθέτως ή 
υποκαθιστώντας τις απαιτήσεις των τίτλων 
II, III και IV.

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

Τροπολογία 126
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή 
θετικού αντικτύπου άνθρακα
επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 
απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή 
αρνητικών ανθρακούχων εκπομπών
επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 
απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

Or. en

Τροπολογία 127
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή 
θετικού αντικτύπου άνθρακα
επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 
απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή 
καθαρής μείωσης των εκπομπών
επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 
απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

Or. en

Τροπολογία 128
Matt Carthy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή
θετικού αντικτύπου άνθρακα
επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 
απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του 
Παρισιού ή κλιματικής μετάβασης
επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 
απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

Or. en

Τροπολογία 129
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή 
θετικού αντικτύπου άνθρακα
επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 
απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή 
κλιματικής μετάβασης επιπροσθέτως ή 
υποκαθιστώντας τις απαιτήσεις των τίτλων 
II, III και IV.

Or. en

Τροπολογία 130
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή
θετικού αντικτύπου άνθρακα
επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 
απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή 
και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς 
θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου 
επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις 
απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

Or. en

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

Τροπολογία 131
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, δηλαδή 
μεταξύ άλλων:

διαγράφεται

α) τα κριτήρια για την επιλογή των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των κριτηρίων αποκλεισμού για τα 
στοιχεία ενεργητικού·

β) τα κριτήρια και την μέθοδο στάθμισης 
των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 
στον δείκτη αναφοράς·

γ) τη μέθοδο υπολογισμού των 
ανθρακούχων εκπομπών και της 
εξοικονόμησης άνθρακα που συνδέονται 
με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για πολύ μεγάλης εμβέλειας αποφάσεις που δεν θα πρέπει να λαμβάνονται με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 132
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – Κεφάλαιο 3 α (νέο) – Άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – ΕΜ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, δηλαδή 
μεταξύ άλλων:

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, που πρέπει 
να συνάδουν με την ταχεία εξέλιξη των 
παραμέτρων βιωσιμότητας και να 
διασφαλίζουν μεγάλη ευελιξία των 
διαχειριστών αναφοράς ως προς τον 
σχεδιασμό του τύπου υπολογισμού της 
μεθοδολογίας τους. Οι ελάχιστοι κανόνες 
πρέπει να περιλαμβάνουν:

Or. fr

Τροπολογία 133
Lieve Wierinck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
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προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και
θετικού αντικτύπου άνθρακα, δηλαδή 
μεταξύ άλλων:

προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης και αρνητικού
αντικτύπου άνθρακα, δηλαδή μεταξύ 
άλλων:

Or. en

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

Τροπολογία 134
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, δηλαδή 
μεταξύ άλλων:

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
καθορισμό ελάχιστων προτύπων για την 
εκπόνηση δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και καθαρής 
μείωσης των εκπομπών, δηλαδή μεταξύ 
άλλων:

Or. en

Τροπολογία 135
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 

(2) Ο διαχειριστής ενός δείκτη 
αναφοράς κλιματικής μετάβασης ή 
αρνητικών ανθρακούχων εκπομπών 
τυποποιεί, τεκμηριώνει και δημοσιοποιεί 
κάθε μεθοδολογία που χρησιμοποιείται 
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θετικού αντικτύπου άνθρακα, δηλαδή 
μεταξύ άλλων:

για τον υπολογισμό των εν λόγω δεικτών
αναφοράς, δηλαδή μεταξύ άλλων:

Or. en

Τροπολογία 136
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, δηλαδή 
μεταξύ άλλων:

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
αρνητικών ανθρακούχων εκπομπών, 
δηλαδή μεταξύ άλλων:

Or. en

Τροπολογία 137
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, δηλαδή 
μεταξύ άλλων:

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
κλιματικής μετάβασης, δηλαδή μεταξύ 
άλλων:
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Or. en

Τροπολογία 138
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, δηλαδή 
μεταξύ άλλων:

(2) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων 
προτύπων για τους δείκτες αναφοράς 
θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου, 
δηλαδή μεταξύ άλλων:

Or. en

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

Τροπολογία 139
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – IP – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μέθοδο υπολογισμού των 
ανθρακούχων εκπομπών και της 
εξοικονόμησης άνθρακα που συνδέονται 
με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.·

γ) το επιστημονικό μεθοδολογικό 
πλαίσιο και την οδό απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές που επιλέγονται 
για τον δείκτη αναφοράς· τα συναφή 
κριτήρια μέτρησης και τα κατώτατα όρια 
που χρησιμοποιούνται για την επιλογή, τη 
στάθμιση και τον αποκλεισμό των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα 
με την οδό απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και για την 
εκτίμηση της έκθεσης των υποκείμενων 
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στοιχείων ενεργητικού σε τέτοιες 
οικονομικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 140
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – IP – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μέθοδο υπολογισμού των 
ανθρακούχων εκπομπών και της
εξοικονόμησης άνθρακα που συνδέονται 
με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.·

γ) τη μέθοδο υπολογισμού των 
ανθρακούχων εκπομπών, άλλων 
εκπομπών, των επιπτώσεων στη 
βιοποικιλότητα, της παραγωγής 
αποβλήτων και της χρήσης ενέργειας, 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των 
πρώτων υλών, του νερού και της άμεσης 
και έμμεσης χρήσης γης που συνδέονται 
με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.·

Or. en

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

Τροπολογία 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – IP – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μέθοδο υπολογισμού των 
ανθρακούχων εκπομπών και της 
εξοικονόμησης άνθρακα που συνδέονται 
με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.·

γ) τη μέθοδο υπολογισμού των 
αερίων του θερμοκηπίου, των 
ανθρακούχων εκπομπών και της 
εξοικονόμησης άνθρακα που συνδέονται 
με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.·

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

Τροπολογία 142
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – IP – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη μέθοδο υπολογισμού των 
ανθρακούχων εκπομπών και της 
εξοικονόμησης άνθρακα που συνδέονται 
με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.·

γ) το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο 
και την οδό απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές για τον δείκτη 
αναφοράς.·

Or. en

Τροπολογία 143
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – IP – στοιχείο γ α νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τη σύγκριση των επιλεγμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων με την 
ταξινομία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 144
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Τίτλος III – κεφάλαιο 3 α (νέο) – άρθρο 19 α – παράγραφος 2 – IP – στοιχείο γ α νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ α) τον τυποποιημένο μορφότυπο για 
τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.»

Or. en

Τροπολογία 145
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στο άρθρο 21, το τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 3 τροποποιείται ως 
εξής:

«Έως το τέλος της περιόδου αυτής η 
αρμόδια αρχή επανεξετάζει την απόφασή 
της να υποχρεώσει τον διαχειριστή να 
συνεχίσει να δημοσιεύει τον δείκτη 
αναφοράς και μπορεί, όταν είναι 
αναγκαίο, να παρατείνει τη χρονική 
περίοδο για κατάλληλο διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τους 12 ακόμα μήνες. Η 
μέγιστη περίοδος υποχρεωτικής 
διαχείρισης δεν υπερβαίνει τους 5 έτη 
συνολικά.»·

Or. en

Τροπολογία 146
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 23 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3β. Στο άρθρο 23, το τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 6 τροποποιείται ως 
εξής:

Η μέγιστη περίοδος υποχρεωτικής 
συνεισφοράς δυνάμει του πρώτου 
εδαφίου στοιχεία α) και β) δεν υπερβαίνει 
τα 5 έτη συνολικά.»·

Or. en

Τροπολογία 147
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για κάθε απαίτηση της 
παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 
επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 
παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη 
αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς, που λαμβάνει υπόψη ή 
επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ.

2α. Για κάθε απαίτηση της 
παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 
επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 
παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη 
αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του 
βαθμού ευθυγράμμισής τους με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται με τυποποιημένο 
μορφότυπο, με χρωματικά 
κωδικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με 
τον βαθμό ευθυγράμμισης με τη 
συμφωνία του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 148
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για κάθε απαίτηση της 
παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 
επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 
παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη 
αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς, που λαμβάνει υπόψη ή 
επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ.

2α. Για τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2, στοιχεία β), γ) και ζ), η 
δήλωση δείκτη αναφοράς επεξηγεί τον 
τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζονται οι 
περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί 
με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε 
κάθε παρεχόμενο και δημοσιευόμενο 
δείκτη αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς, που λαμβάνει υπόψη ή 
επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ.

Or. fr

Τροπολογία 149
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για κάθε απαίτηση της 
παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 
επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 
παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη 
αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς, που λαμβάνει υπόψη ή 
επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ.

2α. Για κάθε απαίτηση της 
παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 
επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 
παρεχόμενο δείκτη αναφοράς, ή οικογένεια 
δεικτών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου 
του βαθμού ευθυγράμμισης με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για 
το κλίμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη η προσοχή στα θέματα που αφορούν τους 
παράγοντες ΠΚΔ να αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, και οι παράγοντες αυτοί να μην υποβιβάζονται.
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Τροπολογία 150
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για κάθε απαίτηση της 
παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 
επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 
παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη 
αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς, που λαμβάνει υπόψη ή 
επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ.

2α. Για κάθε απαίτηση της 
παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 
επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 
παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη 
αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς.

Or. en

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

Τροπολογία 151
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για κάθε απαίτηση της 
παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 
επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 
παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη 
αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς, που λαμβάνει υπόψη ή 
επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ.

2α. Για κάθε απαίτηση της 
παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 
επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 
παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη 
αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς.
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Or. en

Τροπολογία 152
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για κάθε απαίτηση της 
παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 
επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 
παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη 
αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς, που λαμβάνει υπόψη ή 
επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ.

2α. Για κάθε απαίτηση της 
παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς 
επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και σχετικοί με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε 
δείκτη αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών 
αναφοράς, που προωθείται επιδιώκοντας 
ή λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη 
στόχων ΠΚΔ.

Or. en

Τροπολογία 153
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2α·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 154
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Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2α·

2β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2α και 
την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τη δήλωση δείκτη 
αναφοράς ώστε να συμπεριλάβουν 
αναφορές στους κινδύνους και τους 
δείκτες βιωσιμότητας.

Or. en

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

Τροπολογία 155
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2α·

2β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον 
περαιτέρω καθορισμό των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2α, 
καθώς και των τυποποιημένων 
μορφότυπων για την παρουσίασή τους·

Or. en

Τροπολογία 156
Anne Sander
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 51 – παράγραφοι 1 έως 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το άρθρο 51 τροποποιείται ως 
εξής:

«α) στην παράγραφο 1, η ημερομηνία «1 
Ιανουαρίου 2020» αντικαθίσταται από 
την ημερομηνία «1 Ιανουαρίου 2022»·

β) στην παράγραφο 2, η ημερομηνία «1 
Ιανουαρίου 2020» αντικαθίσταται από 
την ημερομηνία «1 Ιανουαρίου 2022»·

γ) στην παράγραφο 3, η ημερομηνία «1 
Ιανουαρίου 2020» αντικαθίσταται από 
την ημερομηνία «1 Ιανουαρίου 2022»·

δ) στην παράγραφο 4, η ημερομηνία «1 
Ιανουαρίου 2020» αντικαθίσταται από 
την ημερομηνία «1 Ιανουαρίου 2022»·

ε) στην παράγραφο 5, η ημερομηνία «1 
Ιανουαρίου 2020» αντικαθίσταται από 
την ημερομηνία «1 Ιανουαρίου 2022»·

Or. en

Τροπολογία 157
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στο άρθρο 51, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

«4α. Ένας υφιστάμενος δείκτης 
αναφοράς που έχει χαρακτηριστεί ως 
καθοριστικός με εκτελεστική πράξη που 
έχει εκδοθεί από την Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 20 και δεν πληροί τις 
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απαιτήσεις για την απόκτηση άδειας 
σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος 
κανονισμού έως την 1η Ιανουαρίου 2020, 
μπορεί, εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η 
διακοπή του θα επηρέαζε τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να 
χρησιμοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2021.»·

Or. en

Τροπολογία 158
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στο άρθρο 51, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

«4α. Ένας υφιστάμενος δείκτης 
αναφοράς που ορίζεται ως κρίσιμος από 
εκτελεστική πράξη η οποία έχει εκδοθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 20, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε υφιστάμενα και νέα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, 
χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή 
μετρήσεις της απόδοσης ενός 
επενδυτικού ταμείου έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι κρίσιμοι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται ευρέως δεν συμμορφώνονται 
ακόμα με τον κανονισμό για τους δείκτες αναφοράς. Η σταδιακή κατάργησή τους πριν από την 
αντικατάσταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην αγορά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να χορηγηθεί παράταση δύο ετών.

Τροπολογία 159
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Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στο άρθρο 54, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

«3α. Μόλις τεθεί σε ισχύ ένα 
ολοκληρωμένο και λεπτομερές πλαίσιο 
για τις βιώσιμες επενδύσεις, τη λυδία λίθο 
του οποίου αποτελεί ο [κανονισμός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων], η Επιτροπή 
δημοσιεύει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, έκθεση σχετικά με τη 
σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 
ενός «δείκτη αναφοράς για τη 
βιωσιμότητα» ή «δείκτη αναφοράς ΠΚΔ» 
με βάση το πλαίσιο για τις βιώσιμες 
επενδύσεις. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει, κατά 
περίπτωση, συνοδευτικές προτάσεις.»·

Or. en

Τροπολογία 160
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 59 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσής του στην 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Για να εξασφαλιστεί η συνοχή και η 
ασφάλεια δικαίου στο μέλλον, είναι 
επιτακτική ανάγκη, όπως και όταν τεθεί 
σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ για την 
ταξινόμηση, να υπάρχει συνοχή μεταξύ 
των δύο κειμένων.

Or. en

Τροπολογία 161
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Άρθρο 59 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 12 
μήνες κατόπιν της δημοσίευσής των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 162
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς κλιματικής μετάβασης
και αρνητικού αντικτύπου άνθρακα

Or. en

Τροπολογία 163
Syed Kamall
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και καθαρής μείωσης των 
εκπομπών

Or. en

Τροπολογία 164
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένοι με 
τη συμφωνία του Παρισιού και
κλιματικής μετάβασης

Or. en

Τροπολογία 165
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και κλιματικής μετάβασης

Or. en

Τροπολογία 166
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και αρνητικών ανθρακούχων 
εκπομπών

Or. en

Τροπολογία 167
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και θετικού αντικτύπου 
άνθρακα

Δείκτες αναφοράς θετικού 
περιβαλλοντικού αντικτύπου

Or. en

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

Τροπολογία 168
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου

Or. en

Τροπολογία 169
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης

Or. en

Τροπολογία 170
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Κοινοποιήσεις για δείκτες αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Or. en

Τροπολογία 171
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής ενός δείκτη 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών τυποποιεί, τεκμηριώνει και 
δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
δεικτών αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, περιγράφοντας 
τα ακόλουθα:

1. Ο διαχειριστής ενός δείκτη 
αναφοράς θετικού περιβαλλοντικού 
αντικτύπου τυποποιεί, τεκμηριώνει και 
δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 
καθαρού περιβαλλοντικού αντικτύπου, με 
βάση τους δείκτες της κυκλικής 
οικονομίας, περιγράφοντας τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 172
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα Ι – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής ενός δείκτη 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών τυποποιεί, τεκμηριώνει και 
δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, περιγράφοντας τα ακόλουθα:

1. Ο διαχειριστής ενός δείκτη 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή καθαρής μείωσης των 
εκπομπών τυποποιεί, τεκμηριώνει και 
δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των
δεικτών αναφοράς, περιγράφοντας τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής ενός δείκτη 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών τυποποιεί, τεκμηριώνει και 
δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, περιγράφοντας τα ακόλουθα:

1. Ο διαχειριστής ενός δείκτη 
αναφοράς κλιματικής μετάβασης
τυποποιεί, τεκμηριώνει και δημοσιοποιεί 
κάθε μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό δεικτών αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης, περιγράφοντας τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 174
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής ενός δείκτη 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών τυποποιεί, τεκμηριώνει και 
δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

1. Ο διαχειριστής ενός δείκτη 
αναφοράς ευθυγραμμισμένου με τη 
συμφωνία του Παρισιού τυποποιεί, 
τεκμηριώνει και δημοσιοποιεί κάθε 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον 
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δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, περιγράφοντας τα ακόλουθα:

υπολογισμό δεικτών αναφοράς 
ευθυγραμμισμένου με τη συμφωνία του 
Παρισιού, περιγράφοντας τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 175
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον κατάλογο των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον κατάλογο των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 177
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον κατάλογο των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών·

α) τον κατάλογο των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
δείκτη αναφοράς θετικού καθαρού 
αντικτύπου·

Or. en

Τροπολογία 178
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον κατάλογο των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών·

α) τον κατάλογο των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
δείκτη αναφοράς ευθυγραμμισμένου με τη 
συμφωνία του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 179
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός 2016/1011
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα κριτήρια και τις μεθόδους, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
επιλογής και των συντελεστών 
στάθμισης, των μετρήσεων, των 
υποκατάστατων δεικτών που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
δείκτη αναφοράς·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ευαίσθητες πληροφορίες που δεν θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό.

Τροπολογία 180
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα κριτήρια και τις μεθόδους, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
επιλογής και των συντελεστών στάθμισης, 
των μετρήσεων, των υποκατάστατων 
δεικτών που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό του δείκτη αναφοράς·

β) όλα τα κριτήρια και τις μεθόδους, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων 
επιλογής, αποκλεισμού και των 
συντελεστών στάθμισης, των μετρήσεων 
και των υποκατάστατων δεικτών που 
χρησιμοποιούνται για τη μεθοδολογία του 
δείκτη αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 181
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα κριτήρια που εφαρμόζονται 
όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων 
ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται 
με επίπεδα αποτυπώματος άνθρακα ή 
ορυκτών αποθεμάτων τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 182
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Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα κριτήρια που εφαρμόζονται 
όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων 
ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται 
με επίπεδα αποτυπώματος άνθρακα ή 
ορυκτών αποθεμάτων τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών·

γ) τα κριτήρια που εφαρμόζονται 
όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων 
ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται 
με επίπεδα αποτυπώματος άνθρακα ή 
ορυκτών αποθεμάτων τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη 
αναφοράς κλιματικής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 183
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα κριτήρια που εφαρμόζονται 
όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων 
ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται 
με επίπεδα αποτυπώματος άνθρακα ή 
ορυκτών αποθεμάτων τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών·

γ) τα κριτήρια που εφαρμόζονται 
όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων 
ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται 
με επίπεδα αποτυπώματος άνθρακα ή 
ορυκτών αποθεμάτων τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη 
αναφοράς ευθυγραμμισμένου με τη 
συμφωνία του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 184
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ) τα κριτήρια που εφαρμόζονται 
όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων 
ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται 
με επίπεδα αποτυπώματος άνθρακα ή 
ορυκτών αποθεμάτων τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών·

γ) τα κριτήρια που εφαρμόζονται 
όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων 
ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται 
με αρνητικό καθαρό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και επομένως δεν είναι δυνατόν 
να συμπεριληφθούν στον δείκτη αναφοράς 
θετικού αντικτύπου·

Or. en

Τροπολογία 185
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα κριτήρια και τις μεθόδους όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών μετρά το αποτύπωμα άνθρακα 
και την εξοικονόμηση άνθρακα που
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία
ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο δείκτη·

δ) το επιστημονικό μεθοδολογικό 
πλαίσιο και την οδό απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές που επιλέγονται 
για τον δείκτη αναφοράς· τα συναφή 
κριτήρια μέτρησης και τα κατώτατα όρια 
που χρησιμοποιούνται για την επιλογή, τη 
στάθμιση και τον αποκλεισμό των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα 
με την οδό απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και για την 
εκτίμηση της έκθεσης των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού σε τέτοιες 
οικονομικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 186
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα κριτήρια και τις μεθόδους όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης

δ) το μεθοδολογικό πλαίσιο και την 
οδό απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
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αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών μετρά το αποτύπωμα άνθρακα 
και την εξοικονόμηση άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία
ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο δείκτη·

εκπομπές για τον δείκτη αναφοράς, 
καθώς και τα κριτήρια μέτρησης και τα 
κατώτατα όρια που χρησιμοποιούνται για 
την επιλογή, τη στάθμιση και τον 
αποκλεισμό των οικονομικών 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την οδό 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και για την εκτίμηση της 
έκθεσης των υποκείμενων στοιχείων
ενεργητικού σε τέτοιες οικονομικές 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 187
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα κριτήρια και τις μεθόδους όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών μετρά το αποτύπωμα άνθρακα 
και την εξοικονόμηση άνθρακα που 
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο δείκτη·

δ) τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης 
αναφοράς μετρά τις ανθρακούχες 
εκπομπές ή την εξοικονόμηση άνθρακα 
που συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού, κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα κριτήρια και τις μεθόδους όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών μετρά το αποτύπωμα άνθρακα 
και την εξοικονόμηση άνθρακα που 

δ) τα κριτήρια και τις μεθόδους όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης 
αναφοράς κλιματικής μετάβασης μετρά το 
αποτύπωμα άνθρακα και την 
εξοικονόμηση άνθρακα που συνδέονται με 
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συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο δείκτη·

τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στο 
χαρτοφυλάκιο δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 189
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα κριτήρια και τις μεθόδους όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης 
αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών μετρά το αποτύπωμα άνθρακα 
και την εξοικονόμηση άνθρακα που
συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο δείκτη·

δ) τα κριτήρια και τις μεθόδους όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης 
αναφοράς θετικού περιβαλλοντικού 
αντικτύπου μετρά τον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο που συνδέεται με τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στο 
χαρτοφυλάκιο δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 190
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τη σύγκριση των επιλεγμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων με την 
ταξινομία της ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 191
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ 
του δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και του 
μητρικού δείκτη·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αντικατοπτρίζει τον πράσινο επαναπροσδιορισμό των «δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» κατά τρόπο που δεν οδηγεί σε σύγκριση με έναν μητρικό 
δείκτη.

Τροπολογία 192
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ 
του δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και του 
μητρικού δείκτη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός 2016/1011
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ 
του δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και του 
μητρικού δείκτη·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόκλιση απόδοση δεν αποτελεί μέρος της μεθοδολογίας, αλλά μάλλον αποτέλεσμα της 
μεθοδολογίας.

Τροπολογία 194
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ του 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και του μητρικού δείκτη·

ε) εάν ο δείκτης αναφοράς 
παρακολουθεί έναν μητρικό δείκτη 
αναφοράς, την απόκλιση απόδοσης μεταξύ 
του δείκτη αναφοράς κλιματικής 
μετάβασης και του μητρικού δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 195
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ του 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και του μητρικού δείκτη·

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ του 
δείκτη αναφοράς θετικού περιβαλλοντικού 
αντικτύπου και του μητρικού δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 196
Lieve Wierinck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ του 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και του μητρικού δείκτη·

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ του 
δείκτη αναφοράς κλιματικής μετάβασης
και του μητρικού δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 197
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ του 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και του μητρικού δείκτη·

ε) την απόκλιση απόδοσης μεταξύ του 
δείκτη αναφοράς ευθυγραμμισμένου με τη 
συμφωνία του Παρισιού και του μητρικού 
δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 198
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη θετική αναστάθμιση των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών έναντι του μητρικού δείκτη και 
την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της 
εν λόγω αναστάθμισης προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι επιλεγμένοι στόχοι 
του δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια εξάλειψης από την πρόταση της Επιτροπής 
διατάξεων που προβλέπουν ότι οι πάροχοι δεικτών πρέπει να ακολουθούν μία μόνο 
παρωχημένη μέθοδο.

Τροπολογία 199
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη θετική αναστάθμιση των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών έναντι του μητρικού δείκτη και 
την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν 
λόγω αναστάθμισης προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι επιλεγμένοι στόχοι 
του δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

στ) εάν ο δείκτης αναφοράς 
παρακολουθεί έναν μητρικό δείκτη 
αναφοράς, τη θετική αναστάθμιση των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και των 
στοιχείων ενεργητικού χαμηλών αερίων 
του θερμοκηπίου στον δείκτη αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης έναντι του 
μητρικού δείκτη και την αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας της εν λόγω αναστάθμισης 
προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι 
επιλεγμένοι στόχοι του δείκτη αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 200
Lieve Wierinck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη θετική αναστάθμιση των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών έναντι του μητρικού δείκτη και 
την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν 
λόγω αναστάθμισης προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι επιλεγμένοι στόχοι 

στ) τη θετική αναστάθμιση των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και των 
στοιχείων ενεργητικού χαμηλών αερίων 
του θερμοκηπίου στον δείκτη αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης έναντι του 
μητρικού δείκτη και την αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας της εν λόγω αναστάθμισης 



PE629.650v01-00 108/138 AM\1167632EL.docx

EL

του δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι 
επιλεγμένοι στόχοι του δείκτη αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 201
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη θετική αναστάθμιση των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών έναντι του μητρικού δείκτη και 
την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν 
λόγω αναστάθμισης προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι επιλεγμένοι στόχοι 
του δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

στ) τη θετική αναστάθμιση των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού με 
θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στον 
δείκτη αναφοράς έναντι του μητρικού 
δείκτη και την αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας της εν λόγω αναστάθμισης 
προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι 
επιλεγμένοι στόχοι του δείκτη αναφοράς 
θετικού αντικτύπου·

Or. en

Τροπολογία 202
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη θετική αναστάθμιση των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών έναντι του μητρικού δείκτη και 
την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν 
λόγω αναστάθμισης προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι επιλεγμένοι στόχοι 
του δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

στ) τη θετική αναστάθμιση των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στον 
δείκτη αναφοράς ευθυγραμμισμένου με τη 
συμφωνία του Παρισιού έναντι του 
μητρικού δείκτη και την αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας της εν λόγω αναστάθμισης 
προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι 
επιλεγμένοι στόχοι του δείκτη αναφοράς 
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ευθυγραμμισμένου με τη συμφωνία του 
Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 203
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη θετική αναστάθμιση των 
υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών έναντι του μητρικού δείκτη και 
την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν 
λόγω αναστάθμισης προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι επιλεγμένοι στόχοι 
του δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

στ) εάν ο δείκτης αναφοράς έχει 
σχετικό μητρικό δείκτη βάσει του οποίου 
αντισταθμίζεται εναλλακτικά,
αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν 
λόγω αναστάθμισης προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι επιλεγμένοι στόχοι 
του δείκτη αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 204
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την αναλογία μεταξύ της αγοραίας 
αξίας των τίτλων που υπάγονται στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και της αγοραίας αξίας των 
τίτλων στον μητρικό δείκτη·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια εξάλειψης από την πρόταση της Επιτροπής 
διατάξεων που προβλέπουν ότι οι πάροχοι δεικτών πρέπει να ακολουθούν μία μόνο 
παρωχημένη μέθοδο.

Τροπολογία 205
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την αναλογία μεταξύ της αγοραίας 
αξίας των τίτλων που υπάγονται στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και της αγοραίας αξίας των 
τίτλων στον μητρικό δείκτη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 206
Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την αναλογία μεταξύ της αγοραίας 
αξίας των τίτλων που υπάγονται στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και της αγοραίας αξίας των 
τίτλων στον μητρικό δείκτη·

ζ) εάν ο δείκτης αναφοράς 
παρακολουθεί έναν μητρικό δείκτη 
αναφοράς, την αναλογία μεταξύ της 
αγοραίας αξίας των τίτλων που υπάγονται 
στον δείκτη αναφοράς κλιματικής 
μετάβασης και της αγοραίας αξίας των 
τίτλων στον μητρικό δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 207
Lieve Wierinck

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την αναλογία μεταξύ της αγοραίας 
αξίας των τίτλων που υπάγονται στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και της αγοραίας αξίας των 
τίτλων στον μητρικό δείκτη·

ζ) την αναλογία μεταξύ της αγοραίας 
αξίας των τίτλων που υπάγονται στον 
δείκτη αναφοράς κλιματικής μετάβασης
και της αγοραίας αξίας των τίτλων στον 
μητρικό δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 208
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την αναλογία μεταξύ της αγοραίας 
αξίας των τίτλων που υπάγονται στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και της αγοραίας αξίας των 
τίτλων στον μητρικό δείκτη·

ζ) την αναλογία μεταξύ της αγοραίας 
αξίας των τίτλων που υπάγονται στον 
δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου και 
της αγοραίας αξίας των τίτλων στον 
μητρικό δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 209
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την αναλογία μεταξύ της αγοραίας 
αξίας των τίτλων που υπάγονται στον 
δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και της αγοραίας αξίας των 
τίτλων στον μητρικό δείκτη·

ζ) την αναλογία μεταξύ της αγοραίας 
αξίας των τίτλων που υπάγονται στον 
δείκτη αναφοράς ευθυγραμμισμένου με τη 
συμφωνία του Παρισιού και της αγοραίας 
αξίας των τίτλων στον μητρικό δείκτη·

Or. en
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Τροπολογία 210
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο η
Κανονισμός 2016/1011
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το είδος και την πηγή των 
εισαγόμενων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 
στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 
είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 
μεταξύ των οποίων είναι και τα 
ακόλουθα:

διαγράφεται

i) εκπομπές από πηγές που ελέγχονται 
από την εταιρεία·

ii) εκπομπές από την κατανάλωση 
αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας, 
ατμού, ή άλλων πηγών ενέργειας που 
παράγονται σε προηγούμενο στάδιο από 
την εταιρεία·

iii) εκπομπές που οφείλονται στις 
εργασίες μιας εταιρείας αλλά δεν 
ελέγχονται άμεσα από την εταιρεία·

iv) εκπομπές που θα εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
της εταιρείες αντικατασταθούν από 
περισσότερα υποκατάστατα 
ανθρακούχων εκπομπών 
(«εξοικονομήσεις άνθρακα»)·

v) το κατά πόσον τα εισαγόμενα δεδομένα 
χρησιμοποιούν τις μεθόδους 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
προϊόντων και οργανισμών, όπως 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ευαίσθητες πληροφορίες που δεν θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό.
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Τροπολογία 211
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το είδος και την πηγή των 
εισαγόμενων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 
στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 
είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 
μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

η) το είδος και την πηγή των 
εισαγόμενων δεδομένων και πώς 
χρησιμοποιείται μέσα στη μεθοδολογία 
συγκριτικής αξιολόγησης για τον 
προσδιορισμό της επιλογής, του 
αποκλεισμού ή της εκ νέου στάθμισης
των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, 
μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 212
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το είδος και την πηγή των 
εισαγόμενων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 
στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 
είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 
μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

η) το είδος και την πηγή των 
εισαγόμενων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 
στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 
είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 
θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου, 
μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το είδος και την πηγή των 
εισαγόμενων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 
στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 
είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 
μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

η) το είδος και την πηγή των 
εισαγόμενων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 
στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 
είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης, μεταξύ των 
οποίων είναι και τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 214
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το είδος και την πηγή των 
εισαγόμενων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 
στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 
είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 
μεταξύ των οποίων είναι και τα 
ακόλουθα:

η) το είδος και την πηγή των 
εισαγόμενων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 
στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 
είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 
ευθυγραμμισμένου με τη συμφωνία του 
Παρισιού: 

Or. en

Τροπολογία 215
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το είδος και την πηγή των 
εισαγόμενων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 
στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 
είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 

η) το είδος και την πηγή των 
εισαγόμενων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 
στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που 
είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·
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χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, μεταξύ 
των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις κοινοποίησης περιγράφουν ουσιαστικά μια συγκεκριμένη μέθοδο που είναι 
πλέον παρωχημένη.

Τροπολογία 216
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εκπομπές από πηγές που 
ελέγχονται από την εταιρεία·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις κοινοποίησης περιγράφουν ουσιαστικά μια συγκεκριμένη μέθοδο που είναι 
πλέον παρωχημένη.

Τροπολογία 217
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εκπομπές από πηγές που 
ελέγχονται από την εταιρεία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 218
Syed Kamall
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εκπομπές από πηγές που ελέγχονται 
από την εταιρεία·

i) ανθρακούχες εκπομπές 
προερχόμενες από πηγές που ελέγχονται 
από την εταιρεία που σχετίζεται με τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 219
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εκπομπές από πηγές που ελέγχονται 
από την εταιρεία·

i) εκπομπές που προκαλούνται από 
πηγές που ελέγχονται από την εκπέμπουσα
εταιρεία ή σχετίζονται ειδικά με τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού·

Or. fr

Τροπολογία 220
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκπομπές από την κατανάλωση 
αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας, 
ατμού, ή άλλων πηγών ενέργειας που 
παράγονται σε προηγούμενο στάδιο από 
την εταιρεία·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 221
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκπομπές από την κατανάλωση 
αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας, 
ατμού, ή άλλων πηγών ενέργειας που 
παράγονται σε προηγούμενο στάδιο από 
την εταιρεία·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις κοινοποίησης περιγράφουν ουσιαστικά μια συγκεκριμένη μέθοδο που είναι 
πλέον παρωχημένη.

Τροπολογία 222
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκπομπές από την κατανάλωση 
αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού, 
ή άλλων πηγών ενέργειας που παράγονται 
σε προηγούμενο στάδιο από την εταιρεία·

ii) εκπομπές από την κατανάλωση 
αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού, 
ή άλλων πηγών ενέργειας που παράγονται 
σε προηγούμενο στάδιο από την εταιρεία 
που σχετίζεται με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 223
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκπομπές που οφείλονται στις 
εργασίες μιας εταιρείας αλλά δεν 
ελέγχονται άμεσα από την εταιρεία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 224
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκπομπές που οφείλονται στις 
εργασίες μιας εταιρείας αλλά δεν 
ελέγχονται άμεσα από την εταιρεία·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις κοινοποίησης περιγράφουν ουσιαστικά μια συγκεκριμένη μέθοδο που είναι 
πλέον παρωχημένη.

Τροπολογία 225
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκπομπές που οφείλονται στις 
εργασίες μιας εταιρείας αλλά δεν 
ελέγχονται άμεσα από την εταιρεία·

iii) εκπομπές που οφείλονται στις 
εργασίες μιας εταιρείας που σχετίζεται με 
τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, αλλά 
δεν ελέγχονται άμεσα από την εταιρεία, 
εφόσον εξετάζονται στο πλαίσιο της 
μεθοδολογίας του δείκτη αναφοράς·

Or. en
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Τροπολογία 226
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκπομπές που οφείλονται στις 
εργασίες μιας εταιρείας αλλά δεν 
ελέγχονται άμεσα από την εταιρεία·

iii) κατά περίπτωση και εφόσον 
διατίθενται τα δεδομένα, εκπομπές που 
οφείλονται στις εργασίες μιας εταιρείας 
αλλά δεν ελέγχονται άμεσα από την 
εταιρεία·

Or. fr

Τροπολογία 227
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) εκπομπές που θα εξακολουθήσουν 
να υπάρχουν εάν τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες της εταιρείες αντικατασταθούν 
από περισσότερα υποκατάστατα 
ανθρακούχων εκπομπών 
(«εξοικονομήσεις άνθρακα»)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 228
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) εκπομπές που θα εξακολουθήσουν 
να υπάρχουν εάν τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες της εταιρείες αντικατασταθούν 
από περισσότερα υποκατάστατα 

διαγράφεται
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ανθρακούχων εκπομπών 
(«εξοικονομήσεις άνθρακα»)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις κοινοποίησης περιγράφουν ουσιαστικά μια συγκεκριμένη μέθοδο που είναι 
πλέον παρωχημένη.

Τροπολογία 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) εκπομπές που θα εξακολουθήσουν 
να υπάρχουν εάν τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες της εταιρείες αντικατασταθούν 
από περισσότερα υποκατάστατα 
ανθρακούχων εκπομπών 
(«εξοικονομήσεις άνθρακα»)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 230
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 201/1011
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) εκπομπές που θα εξακολουθήσουν 
να υπάρχουν εάν τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες της εταιρείες αντικατασταθούν 
από περισσότερα υποκατάστατα 
ανθρακούχων εκπομπών («εξοικονομήσεις 
άνθρακα»)·

iv) κατά περίπτωση και εφόσον 
διατίθενται τα δεδομένα, εκπομπές που θα 
εξακολουθήσουν να υπάρχουν εάν τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες της εταιρείες 
αντικατασταθούν από περισσότερα 
υποκατάστατα ανθρακούχων εκπομπών 
(«εξοικονομήσεις άνθρακα»)·
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Or. fr

Τροπολογία 231
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) το κατά πόσον τα εισαγόμενα 
δεδομένα χρησιμοποιούν τις μεθόδους 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
προϊόντων και οργανισμών, όπως 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις κοινοποίησης περιγράφουν ουσιαστικά μια συγκεκριμένη μέθοδο που είναι 
πλέον παρωχημένη.

Τροπολογία 232
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) το κατά πόσον τα εισαγόμενα 
δεδομένα χρησιμοποιούν τις μεθόδους 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
προϊόντων και οργανισμών, όπως 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 233
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Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) το κατά πόσον τα εισαγόμενα 
δεδομένα χρησιμοποιούν τις μεθόδους 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
προϊόντων και οργανισμών, όπως 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του 
σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της 
Επιτροπής·

v) το κατά πόσον τα εισαγόμενα 
δεδομένα χρησιμοποιούν παγκόσμια 
πρότυπα όπως η TCFD (Ειδική Ομάδα 
του ΣΧΣ για την Χρηματοοικονομική 
Δημοσιοποίηση που σχετίζεται με το 
Κλίμα)·

Or. en

Τροπολογία 234
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) τον αντίκτυπο που υπολογίζεται με 
βάση άλλους δείκτες της κυκλικής 
οικονομίας, πέραν των εκπομπών CO2, 
που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις 
ανακοινώσεις της Επιτροπής της 16ης 
Ιανουαρίου 2018 σχετικά με το πλαίσιο 
παρακολούθησης για την κυκλική 
οικονομία και της 2ας Δεκεμβρίου 2015 
με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα 
σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική 
οικονομία», συμπεριλαμβανομένων άλλων 
εκπομπών, του αντικτύπου στη 
βιοποικιλότητα, της παραγωγής 
αποβλήτων, της χρήσης ενέργειας και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των 
πρώτων υλών, του νερού και της άμεσης 
και έμμεσης χρήσης γης.

Or. en
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Τροπολογία 235
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) υποτιθέμενες εκπομπές της 
εταιρείας,

Or. fr

Τροπολογία 236
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τη συνολική έκθεση 
αποτυπώματος άνθρακα του 
χαρτοφυλακίου δείκτη και τις 
εκτιμώμενες επιπτώσεις που έχει, στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η 
στρατηγική χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών που επιδιώκεται από τον
δείκτη αναφοράς·

θ) εάν ο δείκτης αναφοράς έχει 
σχετικό μητρικό δείκτη βάσει του οποίου 
σταθμίζεται εναλλακτικά βάσει των 
ανθρακούχων εκπομπών, τη διαφορά στις 
ανθρακούχες εκπομπές μεταξύ του δείκτη 
αναφοράς και του μητρικού δείκτη·

Or. en

Τροπολογία 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τη συνολική έκθεση αποτυπώματος 
άνθρακα του χαρτοφυλακίου δείκτη και τις 
εκτιμώμενες επιπτώσεις που έχει, στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η 
στρατηγική χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών που επιδιώκεται από τον δείκτη 
αναφοράς·

θ) τη συνολική έκθεση αποτυπώματος 
άνθρακα του χαρτοφυλακίου δείκτη και τις 
εκτιμώμενες επιπτώσεις που έχει, στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η 
στρατηγική κλιματικής μετάβασης που 
επιδιώκεται από τον δείκτη αναφοράς·
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Or. en

Τροπολογία 238
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τη συνολική έκθεση 
αποτυπώματος άνθρακα του 
χαρτοφυλακίου δείκτη και τις εκτιμώμενες 
επιπτώσεις που έχει, στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, η στρατηγική 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που 
επιδιώκεται από τον δείκτη αναφοράς·

θ) τον καθαρό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο του χαρτοφυλακίου δείκτη και 
τον εκτιμώμενο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον της στρατηγικής που 
επιδιώκεται από τον δείκτη αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 239
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τη συνολική έκθεση 
αποτυπώματος άνθρακα του 
χαρτοφυλακίου δείκτη και τις 
εκτιμώμενες επιπτώσεις που έχει, στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η 
στρατηγική χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών που επιδιώκεται από τον δείκτη 
αναφοράς·

θ) τις εκτιμώμενες επιπτώσεις που 
έχει, στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και τη συμβολή στους στόχους 
της συμφωνίας του Παρισιού, η 
στρατηγική χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών που επιδιώκεται από τον δείκτη 
αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 240
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο θ



AM\1167632EL.docx 125/138 PE629.650v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τη συνολική έκθεση 
αποτυπώματος άνθρακα του 
χαρτοφυλακίου δείκτη και τις 
εκτιμώμενες επιπτώσεις που έχει, στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η 
στρατηγική χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών που επιδιώκεται από τον δείκτη 
αναφοράς·

θ) τις εκτιμώμενες επιπτώσεις που 
έχει, στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, όπως ορίζεται στους στόχους 
της συμφωνίας του Παρισιού για το 
κλίμα, η στρατηγική χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών που επιδιώκεται 
από τον δείκτη αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 241
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) το σκεπτικό για την υιοθέτηση 
συγκεκριμένης στρατηγικής ή στόχου
μεθοδολογίας χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και την επεξήγηση του λόγου 
για τον οποίο η μεθοδολογία είναι 
κατάλληλη για τον υπολογισμό των 
στόχων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
του δείκτη αναφοράς·

ι) το σκεπτικό για την υιοθέτηση 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας και, κατά 
περίπτωση στρατηγικής ή στόχου για τη 
βιωσιμότητα και την επεξήγηση του λόγου 
για τον οποίο η μεθοδολογία είναι 
κατάλληλη για τον υπολογισμό του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου και, κατά 
περίπτωση, των στρατηγικών ή των 
στόχων για τη βιωσιμότητα του δείκτη 
αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 242
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) το σκεπτικό για την υιοθέτηση 
συγκεκριμένης στρατηγικής ή στόχου 
μεθοδολογίας χαμηλών ανθρακούχων 

ι) το σκεπτικό για την υιοθέτηση 
συγκεκριμένης στρατηγικής ή στόχου 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και την 
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εκπομπών και την επεξήγηση του λόγου 
για τον οποίο η μεθοδολογία είναι 
κατάλληλη για τον υπολογισμό των 
στόχων χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών του δείκτη αναφοράς·

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η 
μεθοδολογία ευθυγραμμίζεται με την εν 
λόγω στρατηγική ή τον εν λόγω στόχο·

Or. en

Τροπολογία 243
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) το σκεπτικό για την υιοθέτηση 
συγκεκριμένης στρατηγικής ή στόχου 
μεθοδολογίας χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και την επεξήγηση του λόγου 
για τον οποίο η μεθοδολογία είναι 
κατάλληλη για τον υπολογισμό των 
στόχων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
του δείκτη αναφοράς·

ι) το σκεπτικό για την υιοθέτηση 
συγκεκριμένης στρατηγικής ή στόχου 
μεθοδολογίας χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και την επεξήγηση του λόγου 
για τον οποίο η μεθοδολογία είναι 
κατάλληλη για τον υπολογισμό των 
στόχων ευθυγραμμισμένων με τη 
συμφωνία του Παρισιού του δείκτη 
αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 244
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) τη διαδικασία εσωτερικής 
επανεξέτασης και έγκρισης μιας 
δεδομένης μεθοδολογίας, καθώς και τη 
συχνότητα της επανεξέτασης αυτής.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι περιττό, διότι προβλέπεται ήδη στο άρθρο 13 παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισμού 
για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς.

Τροπολογία 245
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν κοινοποιούνται τα 
προαναφερθέντα στοιχεία, ο διαχειριστής 
του δείκτη αναφοράς δεν υποχρεούται να 
κοινοποιεί πληροφορίες που είναι 
αποκλειστικής ή εμπιστευτικής φύσης.

Or. en

Τροπολογία 246
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πλέον απαραίτητο, δεδομένου ότι η αναδιατύπωση της παραγράφου 1 του 
παραρτήματος περιλαμβάνει και τους δύο δείκτες αναφοράς

Τροπολογία 247
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα

Περαιτέρω μεθοδολογία για δείκτες 
αναφοράς θετικού περιβαλλοντικού
αντικτύπου

Or. en

Τροπολογία 248
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
αρνητικών ανθρακούχων εκπομπών

Or. en

Τροπολογία 249
Lieve Wierinck

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
αρνητικού αντικτύπου άνθρακα

Or. en

Τροπολογία 250
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα

Κοινοποιήσεις για δείκτες αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης

Or. en

Τροπολογία 251
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης

Or. en

Τροπολογία 252
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, εκτός από 
τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον 
διαχειριστή δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, κοινοποιεί τον 
θετικό αντίκτυπο άνθρακα για κάθε 
υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού που 
περιλαμβάνεται στον δείκτη αναφοράς 
και καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό 
που χρησιμοποιείται προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 
εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 
άνθρακα των επενδυτικών στοιχείων 
ενεργητικού ή της εταιρείας («λόγος 
θετικού αντικτύπου άνθρακα»).

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 253
Matt Carthy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, εκτός από 
τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον 
διαχειριστή δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, κοινοποιεί τον 
θετικό αντίκτυπο άνθρακα για κάθε 
υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού που 
περιλαμβάνεται στον δείκτη αναφοράς και 
καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό που 
χρησιμοποιείται προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 
εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 
άνθρακα των επενδυτικών στοιχείων 
ενεργητικού ή της εταιρείας («λόγος 
θετικού αντικτύπου άνθρακα»).

2. Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης, εκτός από τις 
υποχρεώσεις που ισχύουν για τον 
διαχειριστή δείκτη αναφοράς που είναι 
ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του 
Παρισιού, κοινοποιεί τον μετρήσιμο και 
χρονικά προσδιορισμένο επιστημονικό 
στόχο, καθώς και τη σχέση με το σχετικό 
σχέδιο υλοποίησης και την ετήσια έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
όσον αφορά την επίτευξη του στόχου για 
κάθε υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού που
περιλαμβάνεται στον δείκτη αναφοράς και 
καθορίζει το επιστημονικό μεθοδολογικό 
πλαίσιο και την οδό απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές που επιλέγονται 
για τον δείκτη αναφοράς· τα συναφή 
κριτήρια μέτρησης και τα κατώτατα όρια 
που χρησιμοποιούνται για την επιλογή, τη 
στάθμιση και τον αποκλεισμό των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα 
με την οδό απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και για την 
εκτίμηση της έκθεσης των υποκείμενων
στοιχείων ενεργητικού σε τέτοιες 
οικονομικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 254
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, εκτός από 

2. Εκτός από τις υποχρεώσεις που 
ισχύουν για τον διαχειριστή δείκτη 



AM\1167632EL.docx 131/138 PE629.650v01-00

EL

τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον 
διαχειριστή δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, κοινοποιεί τον 
θετικό αντίκτυπο άνθρακα για κάθε 
υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού που 
περιλαμβάνεται στον δείκτη αναφοράς και 
καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό που 
χρησιμοποιείται προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 
εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 
άνθρακα των επενδυτικών στοιχείων 
ενεργητικού ή της εταιρείας («λόγος 
θετικού αντικτύπου άνθρακα»).

αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, οι διαχειριστές δεικτών 
αναφοράς κλιματικής μετάβασης 
κοινοποιούν, για κάθε στοιχείο 
ενεργητικού που περιλαμβάνεται στον 
δείκτη αναφοράς, τους μετρήσιμους και 
χρονικά προσδιορισμένους στόχους, 
καθώς και λεπτομέρειες για τα σχέδια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές των εκδοτών του στοιχείου 
ενεργητικού και τις ετήσιες εκθέσεις 
προόδου τους. Οι διαχειριστές 
κοινοποιούν επίσης το μεθοδολογικό τους 
πλαίσιο και τις οδούς απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές που έχουν επιλεγεί 
για τον δείκτη αναφοράς, καθώς και τα 
κριτήρια μέτρησης και τα κατώτατα όρια 
που χρησιμοποιούνται για την επιλογή, τη 
στάθμιση και τον αποκλεισμό των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα 
με την οδό απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και για την 
εκτίμηση της έκθεσης των υποκείμενων 
στοιχείων ενεργητικού σε τέτοιες 
οικονομικές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 255
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, εκτός από 
τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον 
διαχειριστή δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, κοινοποιεί τον 
θετικό αντίκτυπο άνθρακα για κάθε 
υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού που 
περιλαμβάνεται στον δείκτη αναφοράς και 
καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό που 
χρησιμοποιείται προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 

2. Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς 
θετικού αντικτύπου, εκτός από τις 
υποχρεώσεις που προαναφέρθηκαν, 
κοινοποιεί τον θετικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο για κάθε υποκείμενο στοιχείο 
ενεργητικού που περιλαμβάνεται στον 
δείκτη αναφοράς και καθορίζει τον τύπο ή 
τον υπολογισμό που χρησιμοποιείται 
προκειμένου να διαπιστωθεί ο καθαρός 
αντίκτυπος.
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εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 
άνθρακα των επενδυτικών στοιχείων 
ενεργητικού ή της εταιρείας («λόγος 
θετικού αντικτύπου άνθρακα»).

Or. en

Τροπολογία 256
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, εκτός από 
τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον 
διαχειριστή δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, κοινοποιεί τον 
θετικό αντίκτυπο άνθρακα για κάθε 
υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού που 
περιλαμβάνεται στον δείκτη αναφοράς και 
καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό που 
χρησιμοποιείται προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 
εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 
άνθρακα των επενδυτικών στοιχείων 
ενεργητικού ή της εταιρείας («λόγος 
θετικού αντικτύπου άνθρακα»).

2. Ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς 
αρνητικών ανθρακούχων εκπομπών, 
εκτός από τις υποχρεώσεις που ισχύουν για 
τον διαχειριστή δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, κοινοποιεί τον 
αντίκτυπο άνθρακα για κάθε υποκείμενο 
στοιχείο ενεργητικού που περιλαμβάνεται 
στον δείκτη αναφοράς και καθορίζει τον
τύπο ή τον υπολογισμό που 
χρησιμοποιείται προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 
εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 
άνθρακα των επενδυτικών στοιχείων 
ενεργητικού ή της εταιρείας («λόγος 
αρνητικού αντικτύπου ανθρακούχων 
εκπομπών»).

Or. en

Τροπολογία 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς 
θετικού αντικτύπου άνθρακα, εκτός από 
τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον 

2. Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς 
αρνητικού αντικτύπου άνθρακα, εκτός από 
τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον 
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διαχειριστή δείκτη αναφοράς χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, κοινοποιεί τον 
θετικό αντίκτυπο άνθρακα για κάθε 
υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού που 
περιλαμβάνεται στον δείκτη αναφοράς
και καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό 
που χρησιμοποιείται προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση 
εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα 
άνθρακα των επενδυτικών στοιχείων 
ενεργητικού ή της εταιρείας («λόγος 
θετικού αντικτύπου άνθρακα»).

διαχειριστή δείκτη αναφοράς κλιματικής 
μετάβασης, κοινοποιεί τον αρνητικό
αντίκτυπο άνθρακα στο επίπεδο του 
χαρτοφυλακίου και καθορίζει τον τύπο ή 
τον υπολογισμό που χρησιμοποιείται 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η 
εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει το 
αποτύπωμα άνθρακα των επενδυτικών 
στοιχείων ενεργητικού ή της εταιρείας 
(«λόγος αρνητικού αντικτύπου άνθρακα»).

Or. en

Τροπολογία 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο διαχειριστής αρνητικού δείκτη 
αναφοράς ανθρακούχων εκπομπών 
καταγράφει και δημοσιοποιεί κάθε 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό των εκπομπών που θα 
εξακολουθήσουν να υπάρχουν εάν τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες της εταιρείας 
αντικατασταθούν από περισσότερα 
υποκατάστατα ανθρακούχων εκπομπών 
(«εξοικονομήσεις άνθρακα») και την 
αντίστοιχη ποσότητα εξοικονόμησης 
εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 259
Molly Scott Cato

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα εγκρίνουν 
και κοινοποιούν στους χρήστες τις 
διαδικασίες και το σκεπτικό για κάθε 
προτεινόμενη ουσιώδη μεταβολή στη 
μεθοδολογία. Οι εν λόγω διαδικασίες 
συνάδουν με τον επιτακτικό στόχο οι 
δείκτες αναφοράς να συμμορφώνονται 
συνεχώς με τον στόχο για χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές ή θετικό 
αντίκτυπο άνθρακα. Οι εν λόγω 
διαδικασίες παρέχουν:

διαγράφεται

α) προειδοποίηση εντός σαφούς χρονικού 
πλαισίου, που δίνει στους χρήστες 
επαρκείς ευκαιρίες να αναλύσουν και να 
διατυπώσουν σχόλια για τον αντίκτυπο 
των εν λόγω προτεινόμενων μεταβολών, 
λαμβάνοντας υπόψη τον υπολογισμό των 
συνολικών συνθηκών εκ μέρους των 
διαχειριστών·

β) τη δυνατότητα στους χρήστες να 
διατυπώσουν σχόλια για τις εν λόγω 
μεταβολές, και στους διαχειριστές να 
απαντήσουν στα εν λόγω σχόλια, εφόσον 
αυτά είναι προσβάσιμα σε όλους τους 
χρήστες της αγοράς μετά από κάθε 
δεδομένη περίοδο διαβούλευσης, εκτός 
από τις περιπτώσεις που ο σχολιαστής 
έχει ζητήσει τήρηση του απορρήτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες αυτές είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 
του κανονισμού 2016/1011 και επαναλαμβάνονται εν μέρει κατά γράμμα από αυτές.

Τροπολογία 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και
θετικού αντικτύπου άνθρακα εγκρίνουν 
και κοινοποιούν στους χρήστες τις 
διαδικασίες και το σκεπτικό για κάθε 
προτεινόμενη ουσιώδη μεταβολή στη 
μεθοδολογία. Οι εν λόγω διαδικασίες 
συνάδουν με τον επιτακτικό στόχο οι 
δείκτες αναφοράς να συμμορφώνονται 
συνεχώς με τον στόχο για χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές ή θετικό αντίκτυπο 
άνθρακα. Οι εν λόγω διαδικασίες 
παρέχουν:

3. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης και αρνητικού
αντικτύπου άνθρακα εγκρίνουν και 
κοινοποιούν στους χρήστες τις διαδικασίες 
και το σκεπτικό για κάθε προτεινόμενη 
ουσιώδη μεταβολή στη μεθοδολογία. Οι εν 
λόγω διαδικασίες συνάδουν με τον 
επιτακτικό στόχο οι δείκτες αναφοράς να 
συμμορφώνονται συνεχώς με τον στόχο 
για χαμηλά επίπεδα αερίων του 
θερμοκηπίου, χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές ή αρνητικό αντίκτυπο άνθρακα. 
Οι εν λόγω διαδικασίες παρέχουν:

Or. en

Τροπολογία 261
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα εγκρίνουν 
και κοινοποιούν στους χρήστες τις 
διαδικασίες και το σκεπτικό για κάθε 
προτεινόμενη ουσιώδη μεταβολή στη 
μεθοδολογία. Οι εν λόγω διαδικασίες 
συνάδουν με τον επιτακτικό στόχο οι 
δείκτες αναφοράς να συμμορφώνονται 
συνεχώς με τον στόχο για χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές ή θετικό αντίκτυπο 
άνθρακα. Οι εν λόγω διαδικασίες 
παρέχουν:

3. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
αρνητικών ανθρακούχων εκπομπών
εγκρίνουν και κοινοποιούν στους χρήστες 
τις διαδικασίες και το σκεπτικό για κάθε 
προτεινόμενη ουσιώδη μεταβολή στη 
μεθοδολογία. Οι εν λόγω διαδικασίες 
συνάδουν με τον επιτακτικό στόχο οι 
δείκτες αναφοράς να συμμορφώνονται 
συνεχώς με τον στόχο για χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές ή αρνητικές 
ανθρακούχες εκπομπές. Οι εν λόγω 
διαδικασίες παρέχουν:

Or. en

Τροπολογία 262
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και
θετικού αντικτύπου άνθρακα εγκρίνουν 
και κοινοποιούν στους χρήστες τις 
διαδικασίες και το σκεπτικό για κάθε 
προτεινόμενη ουσιώδη μεταβολή στη 
μεθοδολογία. Οι εν λόγω διαδικασίες 
συνάδουν με τον επιτακτικό στόχο οι 
δείκτες αναφοράς να συμμορφώνονται 
συνεχώς με τον στόχο για χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές ή θετικό 
αντίκτυπο άνθρακα. Οι εν λόγω 
διαδικασίες παρέχουν:

3. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
θετικού αντικτύπου εγκρίνουν και 
κοινοποιούν στους χρήστες τις διαδικασίες 
και το σκεπτικό για κάθε προτεινόμενη 
ουσιώδη μεταβολή στη μεθοδολογία. Οι εν 
λόγω διαδικασίες συνάδουν με τον 
επιτακτικό στόχο οι δείκτες αναφοράς να 
συμμορφώνονται συνεχώς με τον στόχο 
για τη βιωσιμότητα ή θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Οι εν λόγω 
διαδικασίες παρέχουν:

Or. en

Τροπολογία 263
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και
θετικού αντικτύπου άνθρακα εξετάζουν 
τακτικά τις μεθοδολογίες τους για να 
διασφαλίσουν ότι αντικατοπτρίζουν 
αξιόπιστα τους συναφείς στόχους για 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή για 
θετικό αντίκτυπο άνθρακα και εφαρμόζουν 
διαδικασία για να λαμβάνουν υπόψη τις 
απόψεις που διατυπώνονται από τους 
σχετικούς χρήστες.»

4. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
κλιματικής μετάβασης και αρνητικού
αντικτύπου άνθρακα εξετάζουν τακτικά τις 
μεθοδολογίες τους για να διασφαλίσουν 
ότι αντικατοπτρίζουν αξιόπιστα τους 
συναφείς στόχους για χαμηλά επίπεδα 
αερίων του θερμοκηπίου, για χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές ή για αρνητικό
αντίκτυπο άνθρακα και εφαρμόζουν 
διαδικασία για να λαμβάνουν υπόψη τις 
απόψεις που διατυπώνονται από τους 
σχετικούς χρήστες.»

Or. en

Τροπολογία 264
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Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και
θετικού αντικτύπου άνθρακα εξετάζουν 
τακτικά τις μεθοδολογίες τους για να 
διασφαλίσουν ότι αντικατοπτρίζουν 
αξιόπιστα τους συναφείς στόχους για 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή για 
θετικό αντίκτυπο άνθρακα και 
εφαρμόζουν διαδικασία για να λαμβάνουν 
υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από 
τους σχετικούς χρήστες.»

4. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
θετικού αντικτύπου εξετάζουν τακτικά τις 
μεθοδολογίες τους για να διασφαλίσουν 
ότι αντικατοπτρίζουν αξιόπιστα τους 
δεδηλωμένους στόχους και εφαρμόζουν 
διαδικασία για να λαμβάνουν υπόψη τις 
απόψεις που διατυπώνονται από τους
σχετικούς χρήστες.»

Or. en

Τροπολογία 265
Neena Gill

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα εξετάζουν 
τακτικά τις μεθοδολογίες τους για να 
διασφαλίσουν ότι αντικατοπτρίζουν 
αξιόπιστα τους συναφείς στόχους για 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή για 
θετικό αντίκτυπο άνθρακα και 
εφαρμόζουν διαδικασία για να λαμβάνουν 
υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από 
τους σχετικούς χρήστες.»

4. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
αρνητικών ανθρακούχων εκπομπών
εξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες τους 
για να διασφαλίσουν ότι αντικατοπτρίζουν 
αξιόπιστα τους συναφείς στόχους για 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή για 
αρνητικές ανθρακούχες εκπομπές και 
εφαρμόζουν διαδικασία για να λαμβάνουν 
υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από 
τους σχετικούς χρήστες.»

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
θετικού αντικτύπου άνθρακα εξετάζουν 
τακτικά τις μεθοδολογίες τους για να 
διασφαλίσουν ότι αντικατοπτρίζουν 
αξιόπιστα τους συναφείς στόχους για 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή για 
θετικό αντίκτυπο άνθρακα και 
εφαρμόζουν διαδικασία για να λαμβάνουν 
υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από 
τους σχετικούς χρήστες.»

4. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
κλιματικής μετάβασης επανεξετάζουν τις 
μεθοδολογίες τους τουλάχιστον ετησίως
για να διασφαλίσουν ότι αντικατοπτρίζουν 
αξιόπιστα τους συναφείς στόχους για 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή για την 
κλιματική μετάβαση και εφαρμόζουν 
διαδικασία για να λαμβάνουν υπόψη τις 
απόψεις που διατυπώνονται από όλους
τους σχετικούς χρήστες.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει το κείμενο με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/1011. Διευκρινίζει επίσης ότι οι διαχειριστές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
απόψεις όλων των σχετικών χρηστών, όχι μόνο εκείνων μιας επιλεγμένης ομάδας.
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