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Tarkistus 26
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta 
vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta 
kestävyysindikaattoreiden sisällyttämisen 
vertailuarvomenetelmiin ja positiivisen 
vaikutuksen vertailuarvojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Tarkistus 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta 
vähähiilisyyden ja positiivisen
hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta 
ilmastoon liittyvän siirtymän ja 
negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Tarkistus 28
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus
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Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta 
vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta 
vähähiilisyyden ja ilmastoon liittyvän 
siirtymän vertailuarvojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Tarkistus 29
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ottavat huomioon, että IPCC 
julkisti 8 päivänä lokakuuta 2018 
erityiskertomuksen ”Global Warming of 
1.5°C”, jossa varoitetaan äärimmäisistä 
riskeistä, jotka liittyvät ilmaston 
lämpenemiseen yli 2 celsiusasteella 
verrattuna esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon, ja kehotetaan 
rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 
1,5 celsiusasteeseen, todeten, että tämä 
edellyttäisi nopeita, kauaskantoisia ja 
ennennäkemättömiä muutoksia kaikissa 
yhteiskuntaan liittyvissä näkökohdissa,

Or. en

Tarkistus 30
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) katsovat, että unionin olisi 
edistettävä IPCC:n erityiskertomuksen 
”Global Warming of 1.5°C” päätelmiä 
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tärkeimpänä tieteen alan panoksena 
joulukuussa Puolassa Katowicessa 
järjestettävään 
ilmastonmuutoskonferenssiin, jossa 
tarkistetaan Pariisin sopimusta,

Or. en

Tarkistus 31
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2016/101129 vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt unionissa 
käytettäville vertailuarvoille ja otetaan 
huomioon erityyppiset vertailuarvot. Yhä 
suurempi osa sijoittajista noudattaa 
vähähiilisiä investointistrategioita ja 
käyttää vähähiilisyyden vertailuarvoja 
verratakseen tai mitatakseen sijoitussalkun 
arvonkehitystä.

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2016/101129 vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt unionissa 
käytettäville vertailuarvoille ja otetaan 
huomioon erityyppiset vertailuarvot 
perustuen niiden ominaisuuksiin, 
haavoittuvuuteen ja riskeihin. Yhä 
suurempi osa sijoittajista noudattaa 
vähähiilisiä investointistrategioita ja 
käyttää vähähiilisyyden vertailuarvoja 
verratakseen tai mitatakseen sijoitussalkun 
arvonkehitystä.

_________________ _________________

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja 
rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai 
sijoitusrahastojen arvonkehityksen 
mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja 
direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU 
sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 
muuttamisesta (EUVL L 171, 29.6.2016, 
s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja 
rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai 
sijoitusrahastojen arvonkehityksen 
mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja 
direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU 
sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 
muuttamisesta (EUVL L 171, 29.6.2016, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 32
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2016/101129 vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt unionissa 
käytettäville vertailuarvoille ja otetaan 
huomioon erityyppiset vertailuarvot. Yhä 
suurempi osa sijoittajista noudattaa 
vähähiilisiä investointistrategioita ja 
käyttää vähähiilisyyden vertailuarvoja 
verratakseen tai mitatakseen sijoitussalkun 
arvonkehitystä.

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2016/101129 vahvistetaan 
yhdenmukaiset säännöt unionissa 
käytettäville vertailuarvoille ja otetaan 
huomioon erityyppiset vertailuarvot. Yhä 
suurempi osa sijoittajista noudattaa 
kestäviä investointistrategioita ja käyttää 
vertailuarvoja verratakseen tai mitatakseen 
sijoitussalkun arvonkehitystä.

_________________ _________________

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja 
rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai 
sijoitusrahastojen arvonkehityksen 
mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja 
direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU 
sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 
muuttamisesta (EUVL L 171, 29.6.2016, 
s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja 
rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai 
sijoitusrahastojen arvonkehityksen 
mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja 
direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU 
sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 
muuttamisesta (EUVL L 171, 29.6.2016, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 33
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Useita erilaisia indeksejä 
ryhmitellään nykyisin yhteen 
vähähiilisyyden indekseiksi. Tällaisia 
vähähiilisyyden indeksejä käytetään 
vertailuarvoina sijoitussalkuissa ja 
tuotteissa, joita myydään valtioiden rajojen 
yli. Vähähiilisyyden indeksien laatu ja 
integriteetti vaikuttavat sisämarkkinoiden 

(8) Useita erilaisia indeksejä 
ryhmitellään nykyisin yhteen 
vähähiilisyyden tai kestävyyden
indekseiksi. Tällaisia indeksejä käytetään 
vertailuarvoina sijoitussalkuissa ja 
tuotteissa, joita myydään valtioiden rajojen 
yli. Indeksien laatu ja integriteetti 
vaikuttavat sisämarkkinoiden tehokkaaseen 
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tehokkaaseen toimintaan lukuisten 
erilaisten yksittäis- ja 
yhteissijoitussalkkujen osalta. Monia 
vähähiilisyyden indeksejä, joita käytetään 
mittaamaan sijoitussalkkujen, erityisesti 
erillisten sijoitustilien ja 
yhteissijoitusjärjestelyjen, arvonkehitystä, 
tarjotaan yhdessä jäsenvaltiossa, mutta 
niitä käyttävät salkun- ja varainhoitajat 
muissa jäsenvaltioissa. Lisäksi salkun- ja 
varainhoitajat käyttävät usein muissa 
jäsenvaltioissa laadittuja vertailuarvoja 
suojautuakseen hiiliriskeiltä.

toimintaan lukuisten erilaisten yksittäis- ja 
yhteissijoitussalkkujen osalta. Monia 
vähähiilisyyden ja kestävyyden indeksejä, 
joita käytetään mittaamaan 
sijoitussalkkujen, erityisesti erillisten 
sijoitustilien ja yhteissijoitusjärjestelyjen, 
arvonkehitystä, tarjotaan yhdessä 
jäsenvaltiossa, mutta niitä käyttävät salkun-
ja varainhoitajat muissa jäsenvaltioissa. 
Lisäksi salkun- ja varainhoitajat käyttävät 
usein muissa jäsenvaltioissa laadittuja 
vertailuarvoja suojautuakseen hiiliriskeiltä 
ja ympäristöriskeiltä.

Or. en

Tarkistus 34
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Markkinapaikalle on syntynyt eri 
vähähiilisyyden indeksien kategorioita, 
joiden tavoitetaso vaihtelee. Toisilla 
vertailuarvoilla pyritään pienentämään 
vakiosijoitussalkun hiilijalanjälkeä, 
toisilla taas pyritään valitsemaan vain 
sellaisia komponentteja, joilla edistetään 
Pariisin ilmastosopimuksen 2 °C:n 
tavoitetta. Erilaisista tavoitteista ja 
strategioista huolimatta kaikkia näitä 
vertailuarvoja markkinoidaan tavallisesti 
vähähiilisyyden vertailuarvoina.

(9) Markkinapaikalle on syntynyt eri 
kestävyyden indeksien kategorioita, joiden 
tavoitetaso vaihtelee. Erilaisista tavoitteista 
ja strategioista huolimatta kaikkia näitä 
vertailuarvoja markkinoidaan tavallisesti 
kestävyyden vertailuarvoina.

Or. en

Tarkistus 35
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Markkinapaikalle on syntynyt eri 
vähähiilisyyden indeksien kategorioita, 
joiden tavoitetaso vaihtelee. Toisilla 
vertailuarvoilla pyritään pienentämään 
vakiosijoitussalkun hiilijalanjälkeä, toisilla 
taas pyritään valitsemaan vain sellaisia 
komponentteja, joilla edistetään Pariisin 
ilmastosopimuksen 2 °C:n tavoitetta. 
Erilaisista tavoitteista ja strategioista 
huolimatta kaikkia näitä vertailuarvoja
markkinoidaan tavallisesti vähähiilisyyden 
vertailuarvoina.

(9) Markkinapaikalle on syntynyt eri 
vähähiilisyyden indeksien kategorioita, 
joiden tavoitetaso vaihtelee. Toisilla 
vertailuarvoilla pyritään pienentämään 
vakiosijoitussalkun hiilijalanjälkeä, toisilla 
taas pyritään valitsemaan vain sellaisia 
komponentteja, joilla edistetään Pariisin 
ilmastosopimuksen 2 °C:n tavoitetta. 
Erilaisista tavoitteista ja strategioista 
huolimatta monia näistä vertailuarvoista
markkinoidaan tavallisesti vähähiilisyyden 
vertailuarvoina.

Or. en

Tarkistus 36
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toisistaan eroavat 
toimintaperiaatteet vertailuarvoja 
koskevien menetelmien suhteen johtavat
sisämarkkinoiden pirstoutumiseen, koska 
vertailuarvojen käyttäjillä ei ole selkeää 
käsitystä siitä, onko tietty vähähiilisyyden 
indeksi 2 °C:n tavoitteen mukainen vai 
pelkästään vertailuarvo, jolla pyritään 
alentamaan vakiosijoitussalkun 
hiilijalanjälkeä. Voidakseen puuttua 
mahdollisesti laittomiin väitteisiin, joita 
hallinnoijat esittävät vertailuarvoistaan 
vähähiilisyydestä, jäsenvaltiot antavat 
todennäköisesti erilaisia sääntöjä, jotta 
vältetään hämmennys sijoittajien 
keskuudessa sekä moniselitteisyys niiden 
niin sanottujen vähähiilisyyden indeksien 
eri kategorioiden tavoitteissa ja 
tavoitetasossa, joita käytetään 
vertailuarvoina vähähiilisyyden 
periaatteiden mukaisessa sijoitussalkussa.

(10) Toisistaan eroavat 
toimintaperiaatteet vertailuarvoja 
koskevien menetelmien suhteen voivat 
johtaa sisämarkkinoiden pirstoutumiseen, 
koska vertailuarvojen käyttäjillä ei ole 
selkeää käsitystä siitä, onko tietty 
vähähiilisyyden indeksi 2 °C:n tavoitteen 
mukainen vai vertailuarvo, jolla pyritään 
alentamaan vakiosijoitussalkun 
hiilijalanjälkeä.
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Or. en

Perustelu

Molemmat vertailuarvotyypit ovat legitiimejä vertailuarvoja ja ne olisi esitettävä sellaisina.

Tarkistus 37
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toisistaan eroavat 
toimintaperiaatteet vertailuarvoja 
koskevien menetelmien suhteen johtavat 
sisämarkkinoiden pirstoutumiseen, koska 
vertailuarvojen käyttäjillä ei ole selkeää 
käsitystä siitä, onko tietty vähähiilisyyden 
indeksi 2 °C:n tavoitteen mukainen vai 
pelkästään vertailuarvo, jolla pyritään 
alentamaan vakiosijoitussalkun 
hiilijalanjälkeä. Voidakseen puuttua 
mahdollisesti laittomiin väitteisiin, joita 
hallinnoijat esittävät vertailuarvoistaan 
vähähiilisyydestä, jäsenvaltiot antavat 
todennäköisesti erilaisia sääntöjä, jotta 
vältetään hämmennys sijoittajien 
keskuudessa sekä moniselitteisyys niiden 
niin sanottujen vähähiilisyyden indeksien 
eri kategorioiden tavoitteissa ja 
tavoitetasossa, joita käytetään 
vertailuarvoina vähähiilisyyden 
periaatteiden mukaisessa sijoitussalkussa.

(10) Toisistaan eroavat 
toimintaperiaatteet vertailuarvoja 
koskevien menetelmien suhteen johtavat 
sisämarkkinoiden pirstoutumiseen, koska 
vertailuarvojen käyttäjillä ei ole selkeää 
käsitystä siitä, onko tietty vähähiilisyyden 
indeksi 2 °C:n tavoitteen mukainen vai 
pelkästään vertailuarvo, jolla pyritään 
alentamaan vakiosijoitussalkun 
hiilijalanjälkeä. Voidakseen puuttua 
mahdollisesti laittomiin väitteisiin, joita 
hallinnoijat esittävät vertailuarvoistaan 
vähähiilisyydestä, jäsenvaltiot voivat antaa
erilaisia sääntöjä, jotta vältetään 
hämmennys sijoittajien keskuudessa sekä 
moniselitteisyys niiden niin sanottujen 
vähähiilisyyden indeksien eri kategorioiden 
tavoitteissa ja tavoitetasossa, joita 
käytetään vertailuarvoina vähähiilisyyden
periaatteiden mukaisessa sijoitussalkussa.

Or. en

Tarkistus 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(10) Toisistaan eroavat 
toimintaperiaatteet vertailuarvoja 
koskevien menetelmien suhteen johtavat 
sisämarkkinoiden pirstoutumiseen, koska 
vertailuarvojen käyttäjillä ei ole selkeää 
käsitystä siitä, onko tietty vähähiilisyyden 
indeksi 2 °C:n tavoitteen mukainen vai 
pelkästään vertailuarvo, jolla pyritään 
alentamaan vakiosijoitussalkun 
hiilijalanjälkeä. Voidakseen puuttua 
mahdollisesti laittomiin väitteisiin, joita 
hallinnoijat esittävät vertailuarvoistaan 
vähähiilisyydestä, jäsenvaltiot antavat 
todennäköisesti erilaisia sääntöjä, jotta 
vältetään hämmennys sijoittajien 
keskuudessa sekä moniselitteisyys niiden 
niin sanottujen vähähiilisyyden indeksien 
eri kategorioiden tavoitteissa ja 
tavoitetasossa, joita käytetään 
vertailuarvoina vähähiilisyyden 
periaatteiden mukaisessa sijoitussalkussa.

(10) Toisistaan eroavat 
toimintaperiaatteet vertailuarvoja 
koskevien menetelmien suhteen johtavat 
sisämarkkinoiden pirstoutumiseen, koska 
vertailuarvojen käyttäjillä ei ole selkeää 
käsitystä siitä, onko tietty vähähiilisyyden 
indeksi 2 °C:n tavoitteen mukainen vai 
pelkästään vertailuarvo, jolla pyritään 
alentamaan vakiosijoitussalkun 
hiilijalanjälkeä. Voidakseen puuttua 
mahdollisesti laittomiin väitteisiin, joita 
hallinnoijat esittävät vertailuarvoistaan 
vähähiilisyydestä, jäsenvaltiot voisivat 
antaa erilaisia sääntöjä, jotta vältetään 
hämmennys sijoittajien keskuudessa sekä 
moniselitteisyys niiden niin sanottujen 
vähähiilisyyden indeksien eri kategorioiden 
tavoitteissa ja tavoitetasossa, joita 
käytetään vertailuarvoina vähähiilisyyden 
periaatteiden mukaisessa sijoitussalkussa.

Or. en

Tarkistus 39
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kuten kestävää rahoitusta 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän päätelmissä todetaan, 
vertailuarvoja olisi sovitettava paremmin 
yhteen kestävyyden kanssa ja niiden olisi 
kuvastettava niiden altistumista 
kestävyysriskeille. Sijoittajat tarvitsevat 
vertailukelpoista ja kokonaisvaltaista 
tietoa ympäristöriskeistä ja -vaikutuksesta 
arvioidakseen salkkujaan muutenkin kuin 
hiiliriskien osalta. Hiiliriskin kapea-
alainen painottaminen saattaisi aiheuttaa 
kielteisiä kerrannaisvaikutuksia 
suuntaamalla sijoitusvirrat uudelleen 
kohteisiin, joihin liittyy muita 
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ympäristöriskejä. Näin ollen 
vertailuarvojen hallinnoijien olisi 
arvioitava ja tuotava julki, missä määrin 
kestävyyteen (ympäristö, yhteiskunta ja 
hallintotapa) liittyvät näkökohdat otetaan 
huomioon vertailuarvomenetelmässä.

Or. en

Tarkistus 40
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Kaikkien vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi sisällytettävä keskeisiä 
resurssitehokkuuden indikaattoreita 
vertailuarvomenetelmiinsä, jotka kattavat 
hiilidioksidipäästöjen lisäksi muut 
päästöt, vaikutuksen biologiseen 
monimuotoisuuteen, jätteen syntymisen, 
energian, uusiutuvan energian, raaka-
aineiden ja veden käytön sekä suoran ja 
epäsuoran maankäytön, ja kehitettävä 
niitä mukaillen kiertotalouden 
seurantakehyksestä 16 päivänä 
tammikuuta 2018 annettua komission 
tiedonantoa, 2 päivänä joulukuuta 2015 
annettua komission tiedonantoa ”Kierto 
kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma” ja 9 päivänä 
heinäkuuta 2015 annettua Euroopan 
parlamentin päätöslauselmaa 
”Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti 
kiertotaloutta” (2014/2208(INI)).

Or. en

Tarkistus 41
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 c) Kestävää rahoitusta käsittelevän 
komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän ehdotuksen 
mukaisesti Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
(ESMA) olisi sisällytettävä viittauksia 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan liittyviin ESG-näkökohtiin 
vertailuarvoselvitystä koskevassa 
ohjeistuksessaan. ESMAn olisi yhdessä 
Euroopan tilinpäätösraportoinnin 
neuvoa-antavan ryhmän (EFRAG) 
kanssa laadittava vertailuarvojen 
hallinnoijille tarkoitettu ohjeistus 
kestävyyden ja kiertotalouden 
indikaattoreiden sisällyttämiseksi 
vertailuarvomenetelmiin.

Or. en

Tarkistus 42
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Erot jäsenvaltioiden 
lähestymistavoissa luovat todennäköisesti 
esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle, koska ei ole käytössä 
yhdenmukaistettua kehystä, jolla 
varmistettaisiin yksittäis- tai 
yhteissijoitussalkuissa käytettävien 
vähähiilisyyden vertailuarvojen 
pääkategorioiden tarkkuus ja integriteetti.

(11) Erot jäsenvaltioiden 
lähestymistavoissa luovat todennäköisesti 
esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle, koska ei ole käytössä 
yhdenmukaistettua kehystä, jolla 
varmistettaisiin yksittäis- tai 
yhteissijoitussalkuissa käytettävien 
vertailuarvojen tarkkuus ja integriteetti.

Or. en

Tarkistus 43
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Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Erot jäsenvaltioiden 
lähestymistavoissa luovat todennäköisesti
esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle, koska ei ole käytössä 
yhdenmukaistettua kehystä, jolla 
varmistettaisiin yksittäis- tai 
yhteissijoitussalkuissa käytettävien 
vähähiilisyyden vertailuarvojen 
pääkategorioiden tarkkuus ja integriteetti.

(11) Erot jäsenvaltioiden 
lähestymistavoissa voivat mahdollisesti 
luoda esteitä sisämarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle, koska ei ole 
käytössä yhdenmukaistettua kehystä, jolla 
varmistettaisiin yksittäis- tai 
yhteissijoitussalkuissa käytettävien 
vähähiilisyyden vertailuarvojen 
pääkategorioiden tarkkuus ja integriteetti.

Or. en

Tarkistus 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi, 
sen toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
yhdenmukaistettuja vähähiilisyyden 
vertailuarvoja varten voidaan vahvistaa 
sääntelykehys unionin tasolla.

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi, 
sen toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
yhdenmukaistettuja vähähiilisyyden tai 
ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvoja varten voidaan vahvistaa 
sääntelykehys unionin tasolla. Ilmastoon 
liittyvän siirtymän tai negatiivisen 
hiilivaikutuksen vertaisarvojen 
tarjoaminen jätetään vertailuarvojen 
tarjoajien harkinnan varaan, eikä sen 
pidä estää niitä laatimasta muita 
vertailuarvoja, joilla mitataan 
hiilijalanjälkeä tai otetaan se huomioon.

Or. en
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Tarkistus 45
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi, 
sen toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
yhdenmukaistettuja vähähiilisyyden 
vertailuarvoja varten voidaan vahvistaa 
sääntelykehys unionin tasolla.

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi, 
sen toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
yhdenmukaistettuja vähähiilisyyden 
vertailuarvoja varten voidaan vahvistaa 
sääntelykehys unionin tasolla. Tätä 
vähähiilisyyden vertailuarvoja koskevaa 
uutta sääntelykehystä ei kuitenkaan 
sovelleta muuntyyppisiin vertailuarvoihin.

Or. en

Tarkistus 46
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi, 
sen toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
yhdenmukaistettuja vähähiilisyyden 
vertailuarvoja varten voidaan vahvistaa 
sääntelykehys unionin tasolla.

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi, 
sen toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
kiertotalouden sisällyttämiselle 
vertailuarvomenetelmiin voidaan 
vahvistaa sääntelykehys unionin tasolla.

Or. en
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Tarkistus 47
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi, 
sen toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
yhdenmukaistettuja vähähiilisyyden 
vertailuarvoja varten voidaan vahvistaa 
sääntelykehys unionin tasolla.

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi ja 
vähittäissijoittajien hyödyttämiseksi, sen 
toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
yhdenmukaistettuja vähähiilisyyden 
vertailuarvoja varten voidaan vahvistaa 
sääntelykehys unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 48
Paul Tang

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi, 
sen toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
yhdenmukaistettuja vähähiilisyyden 
vertailuarvoja varten voidaan vahvistaa 
sääntelykehys unionin tasolla.

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi, 
sen toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
vähähiilisyyden vertailuarvojen 
yhdenmukaistamista ja valtavirtaistamista
varten voidaan vahvistaa sääntelykehys 
unionin tasolla.

Or. en
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Tarkistus 49
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi, 
sen toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
yhdenmukaistettuja vähähiilisyyden 
vertailuarvoja varten voidaan vahvistaa 
sääntelykehys unionin tasolla.

(12) Sen vuoksi sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ylläpitämiseksi, 
sen toimintaedellytysten edelleen 
parantamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
varmistamiseksi on asianmukaista 
mukauttaa asetusta (EU) 2016/1011, jotta 
vähähiilisyyden vertailuarvoille voidaan 
vahvistaa vähimmäisvaatimukset unionin 
tasolla.

Or. fr

Tarkistus 50
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lisäksi on tarpeen erottaa selkeästi 
toisistaan vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot. 
Vähähiilisyyden vertailuarvon kohde-
etuutena olevat omaisuuserät olisi valittava 
niin, että tavoitteena on vähentää 
indeksisalkun hiilipäästöjä emoindeksiin 
verrattuna, kun taas positiivisen 
hiilivaikutuksen indeksiin olisi 
sisällytettävä vain komponentteja, joiden 
kohdalla päästövähennykset ylittävät 
tuotetut hiilipäästöt.

(13) Erottamalla selkeästi toisistaan 
vähähiilisyyden ja nettomääräisten 
päästövähennysten vertailuarvot ja 
kehittämällä vähimmäisvaatimuksia
kaikkia vertailuarvotyyppejä varten 
autetaan helpottamaan yhdenmukaisuutta 
vertailuarvoina markkinoitavien 
vertailuarvojen joukossa. Vähähiilisyyden 
vertailuarvon kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät olisi valittava niin, että 
tavoitteena on vähentää indeksisalkun 
hiilipäästöjä emoindeksiin verrattuna, kun 
taas nettomääräisten päästövähennysten
indeksiin olisi sisällytettävä vain 
komponentteja, joilla edistetään 
hiilipäästöjen vähentämistä ylittäen 
komponenttien tuottamat päästöt. Näillä 
kahdella uudella vertailuarvokategorialla 
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otetaan käyttöön teollisuutta koskevia 
valinnaisia vaatimuksia, ja niitä olisi 
sovellettava ainoastaan, kun 
vertailuarvojen hallinnoija päättää luoda 
vertailuarvoasetuksen mukaisen 
vähähiilisyyden tai nettomääräisten 
päästövähennysten vertailuarvon. 
Vertailuarvojen hallinnoijille taataan 
huomattava joustavuus niiden 
menetelmien laskentakaavan 
suunnittelun suhteen, jolloin 
markkinatoimijat voivat kehittää uusia 
strategioita ympäristönäkökohtien 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 51
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lisäksi on tarpeen erottaa selkeästi 
toisistaan vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot. 
Vähähiilisyyden vertailuarvon kohde-
etuutena olevat omaisuuserät olisi 
valittava niin, että tavoitteena on 
vähentää indeksisalkun hiilipäästöjä 
emoindeksiin verrattuna, kun taas 
positiivisen hiilivaikutuksen indeksiin 
olisi sisällytettävä vain komponentteja, 
joiden kohdalla päästövähennykset 
ylittävät tuotetut hiilipäästöt.

(13) Lisäksi on tarpeen erottaa selkeästi 
toisistaan vähähiilisyyden ja ilmastoon 
liittyvän siirtymän vertailuarvot. 
Vähähiilisyyden vertailuarvokategoria 
keskittyy yrityksiin tai tiettyjen 
markkinoiden segmentteihin, jotka jo 
noudattavat Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteita eli hiilivapaaksi saattamisen 
kehityskulkua, jolla ilmaston 
lämpeneminen saataisiin pysymään 
1,5 celsiusasteessa tämän vuosisadan 
loppuun mennessä. Tämän vertailuarvon 
myötä painotetaan enemmän talouden 
toimintaa, joka nopeuttaa kyseisten 
markkinoiden hiilivapaaksi saattamista, 
ja vähemmän talouden toimintaa, joka on 
lopetettava, jotta se olisi valitun 
hiilivapaaksi saattamisen kehityskulun 
mukainen.

Or. en
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Tarkistus 52
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lisäksi on tarpeen erottaa selkeästi 
toisistaan vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot.
Vähähiilisyyden vertailuarvon kohde-
etuutena olevat omaisuuserät olisi 
valittava niin, että tavoitteena on 
vähentää indeksisalkun hiilipäästöjä 
emoindeksiin verrattuna, kun taas 
positiivisen hiilivaikutuksen indeksiin
olisi sisällytettävä vain komponentteja, 
joiden kohdalla päästövähennykset 
ylittävät tuotetut hiilipäästöt.

(13) Vaikka on tarpeen sisällyttää 
kiertotalouden indikaattoreita kaikkiin 
vertailuarvomenetelmiin, olisi mahdollista 
ottaa käyttöön positiivisen 
ympäristövaikutuksen vertailuarvojen 
kategoria. Positiivisen 
ympäristövaikutuksen vertailuarvon 
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin olisi 
sisällytettävä vain komponentteja, joiden 
yhdenmukaistettuihin kiertotalouden 
indikaattoreihin perustuva nettovaikutus 
on positiivinen.

Or. en

Tarkistus 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lisäksi on tarpeen erottaa selkeästi 
toisistaan vähähiilisyyden ja positiivisen
hiilivaikutuksen vertailuarvot. 
Vähähiilisyyden vertailuarvon kohde-
etuutena olevat omaisuuserät olisi valittava 
niin, että tavoitteena on vähentää 
indeksisalkun hiilipäästöjä emoindeksiin 
verrattuna, kun taas positiivisen
hiilivaikutuksen indeksiin olisi 
sisällytettävä vain komponentteja, joiden 
kohdalla päästövähennykset ylittävät 
tuotetut hiilipäästöt.

(13) Lisäksi on tarpeen erottaa selkeästi 
toisistaan ilmastoon liittyvän siirtymän ja 
negatiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot. 
Vähähiilisyyden vertailuarvon kohde-
etuutena olevat omaisuuserät olisi valittava 
niin, että tavoitteena on vähentää 
indeksisalkun kasvihuonekaasupäästöjä
emoindeksiin verrattuna, kun taas 
negatiivisen hiilivaikutuksen indeksiin 
olisi sisällytettävä vain komponentteja, 
joiden kohdalla päästövähennykset 
ylittävät tuotetut hiilipäästöt.

Or. en
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Tarkistus 54
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lisäksi on tarpeen erottaa selkeästi 
toisistaan vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot. 
Vähähiilisyyden vertailuarvon kohde-
etuutena olevat omaisuuserät olisi valittava 
niin, että tavoitteena on vähentää 
indeksisalkun hiilipäästöjä emoindeksiin 
verrattuna, kun taas positiivisen 
hiilivaikutuksen indeksiin olisi 
sisällytettävä vain komponentteja, joiden 
kohdalla päästövähennykset ylittävät 
tuotetut hiilipäästöt.

(13) Lisäksi on tarpeen erottaa selkeästi 
toisistaan vähähiilisyyden ja negatiivisten 
hiilipäästöjen vertailuarvot. 
Vähähiilisyyden vertailuarvon kohde-
etuutena olevat omaisuuserät olisi valittava 
niin, että tavoitteena on vähentää 
indeksisalkun hiilipäästöjä emoindeksiin 
verrattuna, kun taas negatiivisten 
hiilipäästöjen vertailuarvoihin olisi 
sisällytettävä vain komponentteja, joiden 
kohdalla päästövähennykset ylittävät 
tuotetut hiilipäästöt.

Or. en

Tarkistus 55
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jokaisen yrityksen, jonka 
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoon, olisi vältettävä enemmän 
hiilipäästöjä kuin se tuottaa, jotta sillä 
olisi positiivinen vaikutus ympäristöön.
Varain- ja salkunhoitajien, jotka väittävät 
noudattavansa Pariisin 
ilmastosopimuksen mukaista 
investointistrategiaa, olisi siten käytettävä 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoja.

(14) Ilmastoon liittyvän siirtymän 
vertailuarvo osoittaa, että indeksin avulla 
voidaan saavuttaa Pariisin sopimuksen 
mukainen 1,5 celsiusasteen 
lämpenemisraja. Jokaisen yrityksen, jonka 
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi, on 
otettava käyttöön suunnitelma 
hiilipäästöjensä vaiheittaiseksi 
vähentämiseksi sellaisen hiilivapaaksi 
saattamista koskevan kehityskulun 
mukaisesti, joka perustuu 
ilmastoskenaarioon, jossa ilmaston 
lämpeneminen jää 1,5 celsiusasteeseen. 
Nämä suunnitelmat on julkistettava ja 



PE629.650v01-00 20/127 AM\1167632FI.docx

FI

niiden on oltava uskottavia sikäli, että ne 
edustavat aitoa sitoutumista hiilivapaaksi 
saattamiseen, ja sikäli, että ne ovat 
riittävän yksityiskohtaisia ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia.

Or. en

Tarkistus 56
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jokaisen yrityksen, jonka 
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi 
positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvoon, olisi vältettävä enemmän 
hiilipäästöjä kuin se tuottaa, jotta sillä olisi 
positiivinen vaikutus ympäristöön. 
Varain- ja salkunhoitajien, jotka väittävät 
noudattavansa Pariisin 
ilmastosopimuksen mukaista 
investointistrategiaa, olisi siten käytettävä 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoja.

(14) Jokaisen yrityksen, jonka 
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi 
nettomääräisten päästövähennysten
vertailuarvoon, olisi vältettävä enemmän 
hiilipäästöjä kuin se tuottaa.

Or. en

Tarkistus 57
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jokaisen yrityksen, jonka
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoon, olisi vältettävä enemmän 
hiilipäästöjä kuin se tuottaa, jotta sillä 
olisi positiivinen vaikutus ympäristöön.

(14) Kaikilla yrityksillä, joiden
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoon, olisi oltava positiivinen 
nettomääräinen vaikutus ympäristöön, 
eikä niiden pitäisi aiheuttaa huomattavaa 
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Varain- ja salkunhoitajien, jotka väittävät 
noudattavansa Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaista investointistrategiaa, olisi siten 
käytettävä positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvoja.

haittaa muille ympäristön ja 
kiertotalouden indikaattoreille. Varain- ja 
salkunhoitajien, jotka väittävät 
noudattavansa kestävää
investointistrategiaa, olisi siten käytettävä 
positiivisen ympäristövaikutuksen
vertailuarvoja.

Or. en

Tarkistus 58
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jokaisen yrityksen, jonka 
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoon, olisi vältettävä enemmän 
hiilipäästöjä kuin se tuottaa, jotta sillä olisi 
positiivinen vaikutus ympäristöön. Varain-
ja salkunhoitajien, jotka väittävät 
noudattavansa Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaista investointistrategiaa, olisi siten 
käytettävä positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvoja.

(14) Jokaisen yrityksen, jonka 
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi 
negatiivisten hiilipäästöjen 
vertailuarvoihin, olisi vältettävä enemmän 
hiilipäästöjä kuin se tuottaa, jotta sillä olisi 
positiivinen vaikutus ympäristöön. Varain-
ja salkunhoitajien, jotka väittävät 
noudattavansa Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaista investointistrategiaa, olisi siten 
käytettävä negatiivisten hiilipäästöjen
vertailuarvoja.

Or. en

Tarkistus 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jokaisen yrityksen, jonka 
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoon, olisi vältettävä enemmän 
hiilipäästöjä kuin se tuottaa, jotta sillä olisi 

(14) Jokaisen yrityksen, jonka 
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi 
negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoon, olisi vältettävä enemmän 
hiilipäästöjä kuin se tuottaa, jotta sillä olisi 
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positiivinen vaikutus ympäristöön. Varain-
ja salkunhoitajien, jotka väittävät 
noudattavansa Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaista investointistrategiaa, olisi siten 
käytettävä positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoja.

positiivinen vaikutus ympäristöön. Varain-
ja salkunhoitajien, jotka väittävät 
noudattavansa Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaista investointistrategiaa, olisi siten 
käytettävä negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoja.

Or. en

Tarkistus 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jokaisen yrityksen, jonka 
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoon, olisi vältettävä enemmän 
hiilipäästöjä kuin se tuottaa, jotta sillä olisi 
positiivinen vaikutus ympäristöön. Varain-
ja salkunhoitajien, jotka väittävät 
noudattavansa Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaista investointistrategiaa, olisi siten 
käytettävä positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoja.

(14) Jokaisen yrityksen, jonka 
omaisuuseriä valitaan kohde-etuuksiksi 
negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoon, olisi vältettävä enemmän 
hiilipäästöjä kuin se tuottaa, jotta sillä olisi 
positiivinen vaikutus ympäristöön. Varain-
ja salkunhoitajien, jotka väittävät 
noudattavansa Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaista investointistrategiaa, olisi siten 
käytettävä negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoja.

Or. en

Tarkistus 61
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Monet vertailuarvojen hallinnoijat 
väittävät, että niiden vertailuarvoilla 
tavoitellaan ympäristöön, yhteiskuntaan 
ja hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, 
liittyviä tavoitteita. Kyseisten 
vertailuarvojen käyttäjillä ei kuitenkaan 

(15) Jotta markkinatoimijat voisivat 
tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
vertailuarvojen hallinnoijat olisi 
velvoitettava julkistamaan, miten niiden 
kutakin vertailuarvoa tai 
vertailuarvoryhmää koskevissa
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aina ole tarvittavia tietoja siitä, missä 
määrin kyseisten vertailuarvojen 
hallinnoijien menetelmissä otetaan ESG-
tavoitteet huomioon. Olemassa oleva tieto 
on lisäksi usein hajanaista eikä 
mahdollista sijoitustarkoituksia varten 
tehtävää tosiasiallista vertailua valtioiden 
rajojen yli. Jotta markkinatoimijat voisivat 
tehdä tietoon perustuvia valintoja, 
vertailuarvojen hallinnoijat olisi 
velvoitettava julkistamaan, miten niiden 
menetelmissä otetaan ESG-tekijät 
huomioon kunkin sellaisen vertailuarvon 
tai vertailuarvoryhmän osalta, jonka 
väitetään palvelevan ESG-tavoitteita. 
Kyseiset tiedot olisi julkistettava myös 
vertailuarvoselvityksessä. Vertailuarvojen 
hallinnoijiin, jotka eivät pyri ESG-
tavoitteisiin tai ota niitä huomioon, ei 
pitäisi kohdistaa tätä 
julkistamisvelvoitetta.

menetelmissä otetaan ESG-tekijät 
huomioon. Kyseiset tiedot olisi 
julkistettava myös 
vertailuarvoselvityksessä.

Or. en

Perustelu

Nämä tarkistukset kuvastavat sitä, että ESG-näkökohdat on sisällytettävä olennaisena osana 
kaikkiin rahoitusjärjestelmän liiketoimiin, sen sijaan, että ne otetaan huomioon ainoastaan 
pienillä erikoismarkkinoilla.

Tarkistus 62
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Monet vertailuarvojen hallinnoijat 
väittävät, että niiden vertailuarvoilla 
tavoitellaan ympäristöön, yhteiskuntaan 
ja hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, 
liittyviä tavoitteita. Kyseisten
vertailuarvojen käyttäjillä ei kuitenkaan
aina ole tarvittavia tietoja siitä, missä 
määrin kyseisten vertailuarvojen 
hallinnoijien menetelmissä otetaan ESG-

(15) Vertailuarvojen käyttäjillä ei aina 
ole tarvittavia tietoja siitä, missä määrin 
vertailuarvojen hallinnoijien menetelmissä 
otetaan ESG-riskit ja niiden vaikutus
huomioon. Olemassa oleva tieto on usein 
hajanaista eikä mahdollista 
sijoitustarkoituksia varten tehtävää 
tosiasiallista vertailua valtioiden rajojen 
yli. Jotta markkinatoimijat voisivat tehdä 
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tavoitteet huomioon. Olemassa oleva tieto 
on lisäksi usein hajanaista eikä mahdollista 
sijoitustarkoituksia varten tehtävää 
tosiasiallista vertailua valtioiden rajojen 
yli. Jotta markkinatoimijat voisivat tehdä 
tietoon perustuvia valintoja, 
vertailuarvojen hallinnoijat olisi 
velvoitettava julkistamaan, miten niiden 
menetelmissä otetaan ESG-tekijät 
huomioon kunkin sellaisen vertailuarvon 
tai vertailuarvoryhmän osalta, jonka 
väitetään palvelevan ESG-tavoitteita. 
Kyseiset tiedot olisi julkistettava myös
vertailuarvoselvityksessä. Vertailuarvojen 
hallinnoijiin, jotka eivät pyri ESG-
tavoitteisiin tai ota niitä huomioon, ei 
pitäisi kohdistaa tätä 
julkistamisvelvoitetta.

tietoon perustuvia valintoja, kaikki
vertailuarvojen hallinnoijat olisi 
velvoitettava julkistamaan, miten niiden 
menetelmiin sisällytetään kiertotalouden 
indikaattoreita ja ESG-riskejä kunkin 
vertailuarvon osalta. Kyseiset tiedot olisi 
julkistettava vertailuarvoselvityksessä.

Or. en

Tarkistus 63
Paul Tang

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Monet vertailuarvojen hallinnoijat 
väittävät, että niiden vertailuarvoilla 
tavoitellaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tavoitteita. Kyseisten vertailuarvojen 
käyttäjillä ei kuitenkaan aina ole tarvittavia 
tietoja siitä, missä määrin kyseisten 
vertailuarvojen hallinnoijien menetelmissä 
otetaan ESG-tavoitteet huomioon. 
Olemassa oleva tieto on lisäksi usein 
hajanaista eikä mahdollista 
sijoitustarkoituksia varten tehtävää 
tosiasiallista vertailua valtioiden rajojen 
yli. Jotta markkinatoimijat voisivat tehdä 
tietoon perustuvia valintoja, 
vertailuarvojen hallinnoijat olisi 
velvoitettava julkistamaan, miten niiden 
menetelmissä otetaan ESG-tekijät 

(15) Monet vertailuarvojen hallinnoijat 
väittävät, että niiden vertailuarvoilla 
tavoitellaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tavoitteita. Kyseisten vertailuarvojen 
käyttäjillä ei kuitenkaan aina ole tarvittavia 
tietoja siitä, missä määrin kyseisten 
vertailuarvojen hallinnoijien menetelmissä 
otetaan ESG-tavoitteet huomioon. 
Olemassa oleva tieto on lisäksi usein 
hajanaista eikä mahdollista 
sijoitustarkoituksia varten tehtävää 
tosiasiallista vertailua valtioiden rajojen 
yli. Jotta markkinatoimijat voisivat tehdä 
tietoon perustuvia valintoja, 
vertailuarvojen hallinnoijat olisi 
velvoitettava julkistamaan, miten niiden 
menetelmissä otetaan ESG-tekijät 
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huomioon kunkin sellaisen vertailuarvon 
tai vertailuarvoryhmän osalta, jonka 
väitetään palvelevan ESG-tavoitteita. 
Kyseiset tiedot olisi julkistettava myös 
vertailuarvoselvityksessä. Vertailuarvojen 
hallinnoijiin, jotka eivät pyri ESG-
tavoitteisiin tai ota niitä huomioon, ei 
pitäisi kohdistaa tätä 
julkistamisvelvoitetta.

huomioon kunkin sellaisen vertailuarvon 
tai vertailuarvoryhmän osalta, jonka 
väitetään palvelevan ESG-tavoitteita. 
Kyseiset tiedot olisi julkistettava myös 
vertailuarvoselvityksessä.

Or. en

Tarkistus 64
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Monet vertailuarvojen hallinnoijat 
väittävät, että niiden vertailuarvoilla 
tavoitellaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tavoitteita. Kyseisten vertailuarvojen 
käyttäjillä ei kuitenkaan aina ole tarvittavia 
tietoja siitä, missä määrin kyseisten 
vertailuarvojen hallinnoijien menetelmissä 
otetaan ESG-tavoitteet huomioon. 
Olemassa oleva tieto on lisäksi usein 
hajanaista eikä mahdollista 
sijoitustarkoituksia varten tehtävää 
tosiasiallista vertailua valtioiden rajojen 
yli. Jotta markkinatoimijat voisivat tehdä 
tietoon perustuvia valintoja, 
vertailuarvojen hallinnoijat olisi 
velvoitettava julkistamaan, miten niiden 
menetelmissä otetaan ESG-tekijät 
huomioon kunkin sellaisen vertailuarvon 
tai vertailuarvoryhmän osalta, jonka 
väitetään palvelevan ESG-tavoitteita. 
Kyseiset tiedot olisi julkistettava myös 
vertailuarvoselvityksessä. Vertailuarvojen 
hallinnoijiin, jotka eivät pyri ESG-
tavoitteisiin tai ota niitä huomioon, ei 
pitäisi kohdistaa tätä julkistamisvelvoitetta.

(15) Monet vertailuarvojen hallinnoijat 
väittävät, että niiden vertailuarvoilla 
tavoitellaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tavoitteita. Kyseisten vertailuarvojen 
käyttäjillä ei kuitenkaan aina ole tarvittavia 
tietoja siitä, missä määrin kyseisten 
vertailuarvojen hallinnoijien menetelmissä 
otetaan ESG-tavoitteet huomioon, eli 
niiden painotuksesta. Olemassa oleva tieto 
on lisäksi usein hajanaista eikä mahdollista 
sijoitustarkoituksia varten tehtävää 
tosiasiallista vertailua valtioiden rajojen 
yli. Avoimuuden lisäämiseksi, jotta 
markkinatoimijat voisivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja, vertailuarvojen 
hallinnoijat olisi velvoitettava 
julkistamaan, miten niiden menetelmissä 
otetaan ESG-tekijät huomioon kunkin 
sellaisen vertailuarvon tai 
vertailuarvoryhmän osalta, jonka väitetään 
palvelevan ESG-tavoitteita. Kyseiset tiedot 
olisi julkistettava myös 
vertailuarvoselvityksessä. Vertailuarvojen 
hallinnoijiin, jotka eivät pyri ESG-
tavoitteisiin tai ota niitä huomioon, ei 
pitäisi kohdistaa tätä julkistamisvelvoitetta.
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Or. en

Tarkistus 65
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Samoista syistä vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvojen hallinnoijien olisi yhtä 
lailla julkaistava niiden laskentaan 
käytettävät menetelmät. Tiedoissa olisi 
kuvattava, miten kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan ja painotetaan sekä 
mitkä omaisuuserät suljetaan ulkopuolelle 
ja mistä syystä. Lisäksi vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi täsmennettävä, miten 
vähähiilisyyden vertailuarvot eroavat 
niiden perustana olevasta emoindeksistä 
erityisesti kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin sovellettavien painotusten 
sekä niiden markkina-arvon ja 
arvonkehityksen osalta. Sen arvioimiseksi, 
miten vertailuarvolla edistetään 
ympäristötavoitteita, vertailuarvon 
hallinnoijan olisi julkistettava, miten 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
hiilijalanjälki ja päästövähennykset on 
mitattu, ja ilmoitettava kummankin arvot, 
mukaan lukien vertailuarvon 
kokonaishiilijalanjälki, sekä käytettyjen 
tietojen tyyppi ja lähde. Jotta varainhoitajat 
voisivat valita investointistrategiaansa 
parhaiten soveltuvan vertailuarvon, 
vertailuarvon hallinnoijien olisi 
selostettava menetelmiensä parametrien 
perusteet ja se, miten vertailuarvolla 
edistetään ympäristötavoitteita, mukaan 
lukien sen vaikutus ilmastonmuutoksen 
lievittämiseen. Julkaistaviin tietoihin olisi 
sisällytettävä myös yksityiskohtaiset tiedot 
menetelmän uudelleenarvioinnintiheydestä 
ja siinä noudatettavasta menettelystä.

(16) Samoista syistä vähähiilisyyden ja 
ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvojen hallinnoijien olisi yhtä 
lailla julkaistava niiden laskentaan 
käytettävät menetelmät. Tiedoissa olisi 
kuvattava, miten kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan ja painotetaan sekä 
mitkä omaisuuserät suljetaan ulkopuolelle 
ja mistä syystä. Jotta varainhoitajat voisivat 
valita investointistrategiaansa parhaiten 
soveltuvan vertailuarvon, vertailuarvon 
hallinnoijien olisi selostettava 
menetelmiensä parametrien perusteet ja se, 
miten vertailuarvolla edistetään 
ympäristötavoitteita, mukaan lukien sen 
vaikutus ilmastonmuutoksen 
lievittämiseen. Julkaistaviin tietoihin olisi 
sisällytettävä myös yksityiskohtaiset tiedot 
menetelmän uudelleenarvioinnintiheydestä 
ja siinä noudatettavasta menettelystä.



AM\1167632FI.docx 27/127 PE629.650v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 66
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Samoista syistä vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvojen hallinnoijien olisi yhtä 
lailla julkaistava niiden laskentaan 
käytettävät menetelmät. Tiedoissa olisi 
kuvattava, miten kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan ja painotetaan sekä 
mitkä omaisuuserät suljetaan ulkopuolelle 
ja mistä syystä. Lisäksi vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi täsmennettävä, miten 
vähähiilisyyden vertailuarvot eroavat 
niiden perustana olevasta emoindeksistä 
erityisesti kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin sovellettavien painotusten 
sekä niiden markkina-arvon ja 
arvonkehityksen osalta. Sen arvioimiseksi, 
miten vertailuarvolla edistetään 
ympäristötavoitteita, vertailuarvon 
hallinnoijan olisi julkistettava, miten 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
hiilijalanjälki ja päästövähennykset on 
mitattu, ja ilmoitettava kummankin arvot, 
mukaan lukien vertailuarvon 
kokonaishiilijalanjälki, sekä käytettyjen 
tietojen tyyppi ja lähde. Jotta varainhoitajat 
voisivat valita investointistrategiaansa
parhaiten soveltuvan vertailuarvon, 
vertailuarvon hallinnoijien olisi 
selostettava menetelmiensä parametrien 
perusteet ja se, miten vertailuarvolla 
edistetään ympäristötavoitteita, mukaan 
lukien sen vaikutus ilmastonmuutoksen 
lievittämiseen. Julkaistaviin tietoihin olisi 
sisällytettävä myös yksityiskohtaiset tiedot 
menetelmän 
uudelleenarvioinnintiheydestä ja siinä 
noudatettavasta menettelystä.

(16) Samoista syistä vähähiilisyyden ja 
nettomääräisten päästövähennysten
vertailuarvojen hallinnoijien olisi yhtä 
lailla julkaistava niiden laskentaan 
käytettävät menetelmät. Tiedoissa olisi 
kuvattava, miten kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan ja painotetaan sekä 
mitkä omaisuuserät suljetaan ulkopuolelle 
ja mistä syystä. Lisäksi vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi täsmennettävä, miten 
vähähiilisyyden vertailuarvot eroavat 
niiden perustana olevasta emoindeksistä 
erityisesti kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin sovellettavien painotusten 
sekä niiden markkina-arvon ja 
arvonkehityksen osalta. Sen arvioimiseksi, 
miten vertailuarvolla edistetään 
ympäristötavoitteita, vertailuarvon 
hallinnoijan olisi julkistettava, miten 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
hiilijalanjälki ja päästövähennykset on 
mitattu, ja ilmoitettava kummankin arvot, 
mukaan lukien vertailuarvon 
kokonaishiilijalanjälki, sekä käytettyjen 
tietojen tyyppi ja lähde. Jotta varainhoitajat 
voisivat valita parhaiten soveltuvan 
vertailuarvon, jota ne voivat käyttää 
referenssinä investointistrategiassaan,
vertailuarvon hallinnoijien olisi 
selostettava menetelmiensä parametrien 
perusteet ja se, miten vertailuarvolla 
edistetään ympäristötavoitteita.
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Or. en

Tarkistus 67
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Samoista syistä vähähiilisyyden ja
positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvojen hallinnoijien olisi yhtä 
lailla julkaistava niiden laskentaan 
käytettävät menetelmät. Tiedoissa olisi 
kuvattava, miten kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan ja painotetaan sekä 
mitkä omaisuuserät suljetaan ulkopuolelle 
ja mistä syystä. Lisäksi vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi täsmennettävä, miten 
vähähiilisyyden vertailuarvot eroavat 
niiden perustana olevasta emoindeksistä 
erityisesti kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin sovellettavien painotusten 
sekä niiden markkina-arvon ja 
arvonkehityksen osalta. Sen arvioimiseksi, 
miten vertailuarvolla edistetään 
ympäristötavoitteita, vertailuarvon 
hallinnoijan olisi julkistettava, miten 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
hiilijalanjälki ja päästövähennykset on 
mitattu, ja ilmoitettava kummankin arvot, 
mukaan lukien vertailuarvon 
kokonaishiilijalanjälki, sekä käytettyjen 
tietojen tyyppi ja lähde. Jotta varainhoitajat 
voisivat valita investointistrategiaansa 
parhaiten soveltuvan vertailuarvon, 
vertailuarvon hallinnoijien olisi 
selostettava menetelmiensä parametrien 
perusteet ja se, miten vertailuarvolla 
edistetään ympäristötavoitteita, mukaan 
lukien sen vaikutus ilmastonmuutoksen 
lievittämiseen. Julkaistaviin tietoihin olisi 
sisällytettävä myös yksityiskohtaiset tiedot 
menetelmän uudelleenarvioinnintiheydestä 
ja siinä noudatettavasta menettelystä.

(16) Samoista syistä positiivisen 
ympäristövaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi yhtä lailla julkaistava 
niiden laskentaan käytettävät menetelmät. 
Tiedoissa olisi kuvattava, miten kohde-
etuutena olevat omaisuuserät valitaan ja 
painotetaan sekä mitkä omaisuuserät 
suljetaan ulkopuolelle ja mistä syystä. 
Lisäksi vertailuarvojen hallinnoijien olisi 
täsmennettävä, miten positiivisen 
vaikutuksen vertailuarvot eroavat niiden 
perustana olevasta emoindeksistä erityisesti 
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
sovellettavien painotusten sekä niiden 
markkina-arvon ja arvonkehityksen osalta. 
Sen arvioimiseksi, miten vertailuarvolla 
edistetään ympäristötavoitteita, 
vertailuarvon hallinnoijan olisi 
julkistettava, miten kohde-etuutena olevien 
omaisuuserien ympäristövaikutus ja -riskit
on mitattu, ja ilmoitettava kummankin 
arvot, mukaan lukien vertailuarvon 
kokonaisympäristöjalanjälki, sekä 
käytettyjen tietojen tyyppi ja lähde. Jotta 
varainhoitajat voisivat valita parhaiten 
soveltuvan vertailuarvon, jota ne voivat 
käyttää referenssinä 
investointistrategiassaan, vertailuarvon 
hallinnoijien olisi selostettava 
menetelmiensä parametrien perusteet ja se, 
miten vertailuarvolla edistetään 
ympäristötavoitteita. Julkaistaviin tietoihin 
olisi sisällytettävä myös yksityiskohtaiset 
tiedot menetelmän 
uudelleenarvioinnintiheydestä ja siinä 
noudatettavasta menettelystä.
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Tarkistus 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Samoista syistä vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen hallinnoijien olisi yhtä 
lailla julkaistava niiden laskentaan 
käytettävät menetelmät. Tiedoissa olisi 
kuvattava, miten kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan ja painotetaan sekä 
mitkä omaisuuserät suljetaan ulkopuolelle 
ja mistä syystä. Lisäksi vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi täsmennettävä, miten 
vähähiilisyyden vertailuarvot eroavat 
niiden perustana olevasta emoindeksistä 
erityisesti kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin sovellettavien painotusten 
sekä niiden markkina-arvon ja 
arvonkehityksen osalta. Sen arvioimiseksi, 
miten vertailuarvolla edistetään 
ympäristötavoitteita, vertailuarvon 
hallinnoijan olisi julkistettava, miten 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
hiilijalanjälki ja päästövähennykset on 
mitattu, ja ilmoitettava kummankin arvot, 
mukaan lukien vertailuarvon 
kokonaishiilijalanjälki, sekä käytettyjen 
tietojen tyyppi ja lähde. Jotta varainhoitajat 
voisivat valita investointistrategiaansa 
parhaiten soveltuvan vertailuarvon, 
vertailuarvon hallinnoijien olisi 
selostettava menetelmiensä parametrien 
perusteet ja se, miten vertailuarvolla 
edistetään ympäristötavoitteita, mukaan 
lukien sen vaikutus ilmastonmuutoksen 
lievittämiseen. Julkaistaviin tietoihin olisi 
sisällytettävä myös yksityiskohtaiset tiedot 
menetelmän uudelleenarvioinnintiheydestä 
ja siinä noudatettavasta menettelystä.

(16) Samoista syistä ilmastoon liittyvän 
siirtymän ja negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen hallinnoijien olisi yhtä 
lailla julkaistava niiden laskentaan 
käytettävät menetelmät. Tiedoissa olisi 
kuvattava, miten kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan ja painotetaan sekä 
mitkä omaisuuserät suljetaan ulkopuolelle 
ja mistä syystä. Lisäksi vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi täsmennettävä, miten 
ilmastoon liittyvän siirtymän vertailuarvot 
eroavat niiden perustana olevasta 
emoindeksistä erityisesti kohde-etuutena 
oleviin omaisuuseriin sovellettavien 
painotusten sekä niiden markkina-arvon ja 
arvonkehityksen osalta. Sen arvioimiseksi, 
miten vertailuarvolla edistetään 
ympäristötavoitteita, vertailuarvon 
hallinnoijan olisi julkistettava, miten 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
hiilijalanjälki ja päästövähennykset on 
mitattu, ja ilmoitettava kummankin arvot, 
mukaan lukien vertailuarvon 
kokonaishiilijalanjälki, sekä käytettyjen 
tietojen tyyppi ja lähde. Jotta varainhoitajat 
voisivat valita investointistrategiaansa 
parhaiten soveltuvan vertailuarvon, 
vertailuarvon hallinnoijien olisi 
selostettava menetelmiensä parametrien 
perusteet ja se, miten vertailuarvolla 
edistetään ympäristötavoitteita, mukaan 
lukien sen vaikutus ilmastonmuutoksen 
lievittämiseen. Julkaistaviin tietoihin olisi 
sisällytettävä myös yksityiskohtaiset tiedot 
menetelmän uudelleenarvioinnintiheydestä 
ja siinä noudatettavasta menettelystä.
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Or. en

Tarkistus 69
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Samoista syistä vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvojen hallinnoijien olisi yhtä 
lailla julkaistava niiden laskentaan 
käytettävät menetelmät. Tiedoissa olisi 
kuvattava, miten kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan ja painotetaan sekä 
mitkä omaisuuserät suljetaan ulkopuolelle 
ja mistä syystä. Lisäksi vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi täsmennettävä, miten 
vähähiilisyyden vertailuarvot eroavat 
niiden perustana olevasta emoindeksistä 
erityisesti kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin sovellettavien painotusten 
sekä niiden markkina-arvon ja 
arvonkehityksen osalta. Sen arvioimiseksi, 
miten vertailuarvolla edistetään 
ympäristötavoitteita, vertailuarvon 
hallinnoijan olisi julkistettava, miten 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
hiilijalanjälki ja päästövähennykset on 
mitattu, ja ilmoitettava kummankin arvot, 
mukaan lukien vertailuarvon 
kokonaishiilijalanjälki, sekä käytettyjen 
tietojen tyyppi ja lähde. Jotta varainhoitajat 
voisivat valita investointistrategiaansa 
parhaiten soveltuvan vertailuarvon, 
vertailuarvon hallinnoijien olisi 
selostettava menetelmiensä parametrien 
perusteet ja se, miten vertailuarvolla 
edistetään ympäristötavoitteita, mukaan 
lukien sen vaikutus ilmastonmuutoksen 
lievittämiseen. Julkaistaviin tietoihin olisi 
sisällytettävä myös yksityiskohtaiset tiedot 
menetelmän uudelleenarvioinnintiheydestä 
ja siinä noudatettavasta menettelystä.

(16) Samoista syistä vähähiilisyyden ja 
negatiivisten hiilipäästöjen vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi yhtä lailla julkaistava 
niiden laskentaan käytettävät menetelmät. 
Tiedoissa olisi kuvattava, miten kohde-
etuutena olevat omaisuuserät valitaan ja 
painotetaan sekä mitkä omaisuuserät 
suljetaan ulkopuolelle ja mistä syystä. 
Lisäksi vertailuarvojen hallinnoijien olisi 
täsmennettävä, miten vähähiilisyyden 
vertailuarvot eroavat niiden perustana 
olevasta emoindeksistä erityisesti kohde-
etuutena oleviin omaisuuseriin 
sovellettavien painotusten sekä niiden 
markkina-arvon ja arvonkehityksen osalta. 
Sen arvioimiseksi, miten vertailuarvolla 
edistetään ympäristötavoitteita, 
vertailuarvon hallinnoijan olisi 
julkistettava, miten kohde-etuutena olevien 
omaisuuserien hiilijalanjälki ja 
päästövähennykset on mitattu, ja 
ilmoitettava kummankin arvot, mukaan 
lukien vertailuarvon 
kokonaishiilijalanjälki, sekä käytettyjen 
tietojen tyyppi ja lähde. Jotta varainhoitajat 
voisivat valita investointistrategiaansa 
parhaiten soveltuvan vertailuarvon, 
vertailuarvon hallinnoijien olisi 
selostettava menetelmiensä parametrien 
perusteet ja se, miten vertailuarvolla 
edistetään ympäristötavoitteita, mukaan 
lukien sen vaikutus ilmastonmuutoksen 
lievittämiseen. Julkaistaviin tietoihin olisi 
sisällytettävä myös yksityiskohtaiset tiedot 
menetelmän uudelleenarvioinnintiheydestä 
ja siinä noudatettavasta menettelystä.
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Or. en

Tarkistus 70
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Lisäksi positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi julkistettava jokaisen 
kyseisiin vertailuarvoihin sisällytettävän 
kohde-etuutena olevan omaisuuserän 
positiivinen hiilivaikutus ja täsmennettävä 
menetelmä, jolla määritetään, ylittääkö 
vältettyjen päästöjen määrä 
sijoitusomaisuuden hiilijalanjäljen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Lisäksi positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen hallinnoijien olisi 
julkistettava jokaisen kyseisiin 
vertailuarvoihin sisällytettävän kohde-
etuutena olevan omaisuuserän positiivinen
hiilivaikutus ja täsmennettävä menetelmä, 
jolla määritetään, ylittääkö vältettyjen 
päästöjen määrä sijoitusomaisuuden 
hiilijalanjäljen.

(17) Lisäksi negatiivisen
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi julkistettava jokaisen 
kyseisiin vertailuarvoihin sisällytettävän 
kohde-etuutena olevan omaisuuserän 
negatiivinen hiilivaikutus ja täsmennettävä 
menetelmä, jolla määritetään, ylittääkö 
vältettyjen päästöjen määrä 
sijoitusomaisuuden hiilijalanjäljen.

Or. en

Tarkistus 72
Syed Kamall
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Lisäksi positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi julkistettava jokaisen 
kyseisiin vertailuarvoihin sisällytettävän 
kohde-etuutena olevan omaisuuserän 
positiivinen hiilivaikutus ja täsmennettävä 
menetelmä, jolla määritetään, ylittääkö 
vältettyjen päästöjen määrä 
sijoitusomaisuuden hiilijalanjäljen.

(17) Lisäksi nettomääräisten 
päästövähennysten vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi julkistettava jokaisen 
kyseisiin vertailuarvoihin sisällytettävän 
kohde-etuutena olevan omaisuuserän
hiilivaikutus ja täsmennettävä menetelmä, 
jolla määritetään, ylittääkö vältettyjen 
päästöjen määrä sijoitusomaisuuden 
hiilijalanjäljen.

Or. en

Tarkistus 73
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Lisäksi positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi julkistettava jokaisen
kyseisiin vertailuarvoihin sisällytettävän 
kohde-etuutena olevan omaisuuserän 
positiivinen hiilivaikutus ja täsmennettävä 
menetelmä, jolla määritetään, ylittääkö 
vältettyjen päästöjen määrä 
sijoitusomaisuuden hiilijalanjäljen.

(17) Lisäksi positiivisen vaikutuksen
vertailuarvojen hallinnoijien olisi 
julkistettava jokaisen kyseisiin 
vertailuarvoihin sisällytettävän kohde-
etuutena olevan omaisuuserän positiivinen 
ympäristövaikutus ja täsmennettävä 
menetelmä ja indikaattorit, joilla
määritetään, onko nettomääräinen 
ympäristövaikutus positiivinen.

Or. en

Tarkistus 74
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(17 a) On tärkeää, että sellaisten 
menetelmien keskeisillä elementeillä, joita 
käytetään vähähiilisyyden ja ilmastoon 
liittyvän siirtymän vertailuarvojen 
koontamiseen, on luja perusta 
ilmastotieteessä. Tämä voidaan saavuttaa 
rutiininomaisesti liittymällä Pariisin 
ilmastosopimukseen, esimerkiksi 
käyttämällä ilmastoskenaariota ja sitä 
vastaavaa hiilivapaaksi saattamisen 
kehityskulkua, joka on Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukainen.

Or. en

Tarkistus 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vähähiilisyyden ja positiivisen
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi säännöllisesti arvioitava 
uudelleen menetelmäänsä sen 
varmistamiseksi, että se on valitun 
ilmastonmuutosta lievittävän tavoitteen 
mukainen, ja ilmoitettava käyttäjille 
mahdollisten olennaisten muutosten 
tekemisessä noudatettavista menettelyistä. 
Kun vertailuarvon hallinnoija tekee 
olennaisen muutoksen, sen olisi 
julkistettava syyt muutokseen ja 
selostettava, millä tavoin muutos on 
johdonmukainen suhteessa vertailuarvon 
alkuperäisiin tavoitteisiin.

(18) Ilmastoon liittyvän siirtymän ja 
negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen hallinnoijien olisi 
säännöllisesti arvioitava uudelleen 
menetelmäänsä sen varmistamiseksi, että 
se on valitun ilmastonmuutosta lievittävän 
tavoitteen mukainen, ja ilmoitettava 
käyttäjille mahdollisten olennaisten 
muutosten tekemisessä noudatettavista 
menettelyistä. Kun vertailuarvon 
hallinnoija tekee olennaisen muutoksen, 
sen olisi julkistettava syyt muutokseen ja 
selostettava, millä tavoin muutos on 
johdonmukainen suhteessa vertailuarvon 
alkuperäisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 76
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi säännöllisesti arvioitava 
uudelleen menetelmäänsä sen 
varmistamiseksi, että se on valitun 
ilmastonmuutosta lievittävän tavoitteen 
mukainen, ja ilmoitettava käyttäjille 
mahdollisten olennaisten muutosten 
tekemisessä noudatettavista menettelyistä. 
Kun vertailuarvon hallinnoija tekee 
olennaisen muutoksen, sen olisi 
julkistettava syyt muutokseen ja 
selostettava, millä tavoin muutos on 
johdonmukainen suhteessa vertailuarvon 
alkuperäisiin tavoitteisiin.

(18) Positiivisen ympäristövaikutuksen
vertailuarvojen hallinnoijien olisi 
säännöllisesti arvioitava uudelleen 
menetelmäänsä sen varmistamiseksi, että 
sijoittajille annetaan täsmällistä tietoa, ja 
ilmoitettava käyttäjille mahdollisten 
olennaisten muutosten tekemisessä 
noudatettavista menettelyistä. Kun 
vertailuarvon hallinnoija tekee olennaisen 
muutoksen, sen olisi julkistettava syyt 
muutokseen ja selostettava, millä tavoin 
muutos on johdonmukainen suhteessa 
vertailuarvon alkuperäisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 77
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi säännöllisesti arvioitava 
uudelleen menetelmäänsä sen 
varmistamiseksi, että se on valitun 
ilmastonmuutosta lievittävän tavoitteen 
mukainen, ja ilmoitettava käyttäjille 
mahdollisten olennaisten muutosten 
tekemisessä noudatettavista menettelyistä. 
Kun vertailuarvon hallinnoija tekee 
olennaisen muutoksen, sen olisi 
julkistettava syyt muutokseen ja 
selostettava, millä tavoin muutos on 
johdonmukainen suhteessa vertailuarvon 
alkuperäisiin tavoitteisiin.

(18) Vähähiilisyyden ja negatiivisten 
hiilipäästöjen vertailuarvojen hallinnoijien 
olisi säännöllisesti arvioitava uudelleen 
menetelmäänsä sen varmistamiseksi, että 
se on valitun ilmastonmuutosta lievittävän 
tavoitteen mukainen, ja ilmoitettava 
käyttäjille mahdollisten olennaisten 
muutosten tekemisessä noudatettavista 
menettelyistä. Kun vertailuarvon 
hallinnoija tekee olennaisen muutoksen, 
sen olisi julkistettava syyt muutokseen ja 
selostettava, millä tavoin muutos on 
johdonmukainen suhteessa vertailuarvon 
alkuperäisiin tavoitteisiin.

Or. en
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Tarkistus 78
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi säännöllisesti arvioitava 
uudelleen menetelmäänsä sen 
varmistamiseksi, että se on valitun 
ilmastonmuutosta lievittävän tavoitteen 
mukainen, ja ilmoitettava käyttäjille 
mahdollisten olennaisten muutosten 
tekemisessä noudatettavista menettelyistä. 
Kun vertailuarvon hallinnoija tekee 
olennaisen muutoksen, sen olisi 
julkistettava syyt muutokseen ja 
selostettava, millä tavoin muutos on 
johdonmukainen suhteessa vertailuarvon 
alkuperäisiin tavoitteisiin.

(18) Vähähiilisyyden ja nettomääräisten 
päästövähennysten vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi säännöllisesti arvioitava 
uudelleen menetelmäänsä sen 
varmistamiseksi, että se on valitun 
ilmastonmuutosta lievittävän tavoitteen 
mukainen, ja ilmoitettava käyttäjille 
mahdollisten olennaisten muutosten 
tekemisessä noudatettavista menettelyistä. 
Kun vertailuarvon hallinnoija tekee 
olennaisen muutoksen, sen olisi 
julkistettava syyt muutokseen ja 
selostettava, millä tavoin muutos on 
johdonmukainen suhteessa vertailuarvon 
alkuperäisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 79
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi säännöllisesti arvioitava 
uudelleen menetelmäänsä sen 
varmistamiseksi, että se on valitun 
ilmastonmuutosta lievittävän tavoitteen 
mukainen, ja ilmoitettava käyttäjille 
mahdollisten olennaisten muutosten 
tekemisessä noudatettavista menettelyistä. 
Kun vertailuarvon hallinnoija tekee 
olennaisen muutoksen, sen olisi 

(18) Vähähiilisyyden ja ilmastoon 
liittyvän siirtymän vertailuarvojen 
hallinnoijien olisi säännöllisesti arvioitava 
uudelleen menetelmäänsä sen 
varmistamiseksi, että se on valitun 
ilmastonmuutosta lievittävän tavoitteen 
mukainen, ja ilmoitettava käyttäjille 
mahdollisten olennaisten muutosten 
tekemisessä noudatettavista menettelyistä. 
Kun vertailuarvon hallinnoija tekee 
olennaisen muutoksen, sen olisi 
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julkistettava syyt muutokseen ja 
selostettava, millä tavoin muutos on 
johdonmukainen suhteessa vertailuarvon 
alkuperäisiin tavoitteisiin.

julkistettava syyt muutokseen ja 
selostettava, millä tavoin muutos on 
johdonmukainen suhteessa vertailuarvon 
alkuperäisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 80
Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten, mukaan 
lukien kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat 
menetelmät. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

Poistetaan.
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periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan
delegoituja säädöksiä.

_________________

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Tarkistus 81
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen menetelmien 

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden ESG-riskejä koskevien
julkistamisvelvoitteiden vähimmäissisältö, 
joita olisi sovellettava vertailuarvon 
hallinnoijiin, ja vähimmäisvaatimukset 
vähähiilisyyden ja ilmastoon liittyvän 
siirtymän vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten. Komission ei 
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yhdenmukaistamista varten, mukaan 
lukien kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat 
menetelmät. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

pitäisi antaa määräystä tietyn menetelmän 
noudattamisesta vaan varmistaa, että 
menetelmät ovat vankkoja ja näyttöön 
perustuvia. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

_________________

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Tarkistus 82
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten, mukaan lukien
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, ja 
vähimmäisvaatimukset ESG-riskien 
arvioimiseksi ja yhdenmukaistettujen 
kiertotalouden indikaattoreiden 
huomioon ottamiseksi vertailuarvojen 
menetelmien yhdenmukaistamista varten, 
mukaan lukien kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvän nettomääräisen 
ympäristövaikutuksen laskentamenetelmä.
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät 
ja kiertotalouden indikaattorit, joita on 
kehitettävä komission kiertotalouden 
seurantafoorumin ja kiertotaloutta 
koskevan komission 
toimintasuunnitelman mukaisesti. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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_________________ _________________

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Tarkistus 83
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten, mukaan lukien 
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja 
nettomääräisten päästövähennysten
vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten, mukaan lukien 
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, että 
niissä tarkastellaan edistystä, jota on 
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lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

saavutettu muiden kestävän kasvun 
rahoitusta koskevan 
toimintasuunnitelman ehdotusten osalta, 
sekä niiden merkityksellisyyttä, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

_________________ _________________

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Tarkistus 84
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
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niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten, mukaan lukien 
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30 2 
kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten, mukaan lukien 
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30 2 
kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät. 
On erityisen tärkeää, että komissio kutakin
delegoitua säädöstä valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset avoimet ja julkiset
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

_________________ _________________

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. fr
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Tarkistus 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten, mukaan lukien 
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset ilmastoon liittyvän 
siirtymän ja negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten, mukaan lukien 
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
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joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

_________________ _________________

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Tarkistus 86
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten, mukaan lukien 
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja 
negatiivisten hiilipäästöjen vertailuarvojen 
menetelmien yhdenmukaistamista varten, 
mukaan lukien kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
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kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

_________________ _________________

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Tarkistus 87
Paul Tang

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 

(19) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
riittävän yhdenmukaistamistason 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään tarkemmin 
niiden julkistamisvelvoitteiden 
vähimmäissisältö, joita olisi sovellettava 
vertailuarvon hallinnoijiin, jotka ottavat 
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huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten, mukaan lukien 
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

huomioon ESG-tavoitteet, ja 
vähimmäisvaatimukset vähähiilisyyden ja 
positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen menetelmien 
yhdenmukaistamista varten, mukaan lukien 
kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission suosituksen 2013/179/EU30

2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyt 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
julkiset kuulemiset ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

_________________ _________________

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

30 Komission suositus 2013/179/EU, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, 
yhteisten menetelmien käyttämisestä 
tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren 
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja 
siitä tiedottamiseen (EUVL L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Or. en

Tarkistus 88
Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Tiedot, joita käytetään säänneltyjä 
tietoja koskeviin vertailuarvoihin, olisi 
hankittava joko suoraan kauppapaikalta 
tai hyväksytyltä ilmoitusjärjestelmältä 
taikka välittäjältä, kunhan kyseinen
välittäjä ei voi harkintansa mukaan 
muuttaa syöttötietoja.

Or. en

Tarkistus 89
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”23 a) ’vähähiilisyyden vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka kohde-etuutena 
olevat omaisuuserät valitaan tämän 
kohdan 1 alakohdan b alakohdan 
ii alakohdan soveltamiseksi siten, että 
tulokseksi saatavaan 
vertailuarvosalkkuun liittyy vähemmän 
hiilipäästöjä kuin omaisuuseriin, jotka 
sisältyvät pääomapainotettuun
vakiovertailuarvoon, ja joka laaditaan 
19 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti;

”23 a) ’Pariisin sopimukseen 
mukautetulla vertailuarvolla’ laajalti 
monimuotoistettua vertailuarvoa, jolla 
pyritään varmistamaan tiettyjen 
markkinoiden edustus, jotka ovat 
yhteensopivia sellaisen hiilivapaaksi 
saattamista koskevan kehityskulun 
kanssa, joka perustuu 
ilmastoskenaarioon, johon liittyy 
vähintään 75 prosentin todennäköisyys 
ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 
selvästi alle 2 celsiusasteeseen 2000-luvun 
loppuun mennessä Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti (pitäen mielessä 
Pariisin sopimuksen mahdollisen 
tarkistuksen, jolla rajoitetaan ilmaston 
lämpenemistä 1,5 celsiusasteeseen 2000-
luvun loppuun mennessä perustuen 
lokakuussa julkistetussa IPCC:n 
erityiskertomuksessa esitettyihin 
todisteisiin), ja joka laaditaan 19 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa 
säädöksissä vahvistettujen vaatimusten 
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mukaisesti; tällaisten vertailuarvojen 
myötä painotetaan enemmän talouden 
toimintaa, joka nopeuttaa kyseisten 
markkinoiden hiilivapaaksi saattamista, 
ja vähemmän talouden toimintaa, joka on 
tarkoitus lopettaa hiilivapaaksi saatetuilla 
markkinoilla, noudattaen hiilivapaaksi 
saattamista koskevassa valitussa 
kehityskulussa vahvistettuja osuuksia;

Or. en

Tarkistus 90
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”23 a) ’vähähiilisyyden vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan tämän kohdan 
1 alakohdan b alakohdan ii alakohdan 
soveltamiseksi siten, että tulokseksi 
saatavaan vertailuarvosalkkuun liittyy 
vähemmän hiilipäästöjä kuin 
omaisuuseriin, jotka sisältyvät 
pääomapainotettuun vakiovertailuarvoon,
ja joka laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

”23 a) ’vähähiilisyyden vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jossa kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan siten, että niiden 
toimet ovat Pariisin sopimuksen 
1,5 celsiusasteen lämpenemistavoitteen 
mukaisia, joka laaditaan 19 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa 
säädöksissä vahvistettujen vaatimusten 
mukaisesti ja jossa kohde-etuutena 
olevien omaisuuserien salkku ei altistu 
seuraavaa talouden toimintaa 
harjoittaviin yrityksiin liittyville riskeille:

– fossiilisten polttoaineiden etsintä, 
louhinta, jakelu ja käsittely

– fossiilisia polttoaineita käyttävien 
voimalaitosten rakentaminen ja ylläpito

– ilmailun infrastruktuurin 
rakentaminen, käyttö ja ylläpito;

Or. en

Tarkistus 91
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Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”23 a) ’vähähiilisyyden vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan tämän kohdan 
1 alakohdan b alakohdan ii alakohdan 
soveltamiseksi siten, että tulokseksi 
saatavaan vertailuarvosalkkuun liittyy 
vähemmän hiilipäästöjä kuin 
omaisuuseriin, jotka sisältyvät 
pääomapainotettuun vakiovertailuarvoon, 
ja joka laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

”23 a) ’vähähiilisyyden vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan, painotetaan tai 
suljetaan ulkopuolelle sen perusteella, 
että ne tuottavat vähemmän hiilipäästöjä 
kuin kohde-etuutena olevat omaisuuserät, 
jotka sisältävät erityisen emoindeksin,
tämän kohdan 1 alakohdan b alakohdan 
ii alakohdan soveltamiseksi, ja joka 
laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti; 
emoindeksi on indeksi, jolla määritetään 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
varanto, jotka ovat käytettävissä 
vertailuarvoon sisällyttämistä varten 
ennen painotusta, valintaa tai 
ulkopuolelle sulkemista koskevien 
perusteiden soveltamista;

Or. en

Tarkistus 92
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”23 a) ’vähähiilisyyden vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan tämän kohdan 1 
alakohdan b alakohdan ii alakohdan 
soveltamiseksi siten, että tulokseksi 
saatavaan vertailuarvosalkkuun liittyy 

”23 a) ’vähähiilisyyden vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan tämän kohdan 1 
alakohdan b alakohdan ii alakohdan 
soveltamiseksi siten, että tulokseksi 
saatavaan vertailuarvosalkkuun liittyy 
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vähemmän hiilipäästöjä kuin 
omaisuuseriin, jotka sisältyvät 
pääomapainotettuun vakiovertailuarvoon, 
ja joka laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

vähemmän hiilipäästöjä kuin 
vertailuarvoihin, joihin sovelletaan samaa 
menetelmää mutta jotka eivät ota 
huomioon hiilipäästöjä, ja joka laaditaan 
19 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen 
vähimmäisvaatimusten tai sellaisinaan 
kaupallisesti saatavilla olevien 
vertailuarvojen mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 93
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”23 a) ’vähähiilisyyden vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan tämän kohdan 
1 alakohdan b alakohdan ii alakohdan 
soveltamiseksi siten, että tulokseksi 
saatavaan vertailuarvosalkkuun liittyy 
vähemmän hiilipäästöjä kuin 
omaisuuseriin, jotka sisältyvät 
pääomapainotettuun vakiovertailuarvoon, 
ja joka laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

”23 a) ’positiivisen ympäristövaikutuksen
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka kohde-
etuutena olevat omaisuuserät valitaan 
tämän kohdan 1 alakohdan b alakohdan 
ii alakohdan soveltamiseksi sillä 
perusteella, että niiden nettomääräinen 
hiilijalanjälki on positiivinen, ja joka 
laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

Or. en

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

Tarkistus 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”23 a) ’vähähiilisyyden vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan tämän kohdan 
1 alakohdan b alakohdan ii alakohdan 
soveltamiseksi siten, että tulokseksi 
saatavaan vertailuarvosalkkuun liittyy 
vähemmän hiilipäästöjä kuin
omaisuuseriin, jotka sisältyvät 
pääomapainotettuun vakiovertailuarvoon, 
ja joka laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

”23 a) ’ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka kohde-
etuutena olevat omaisuuserät valitaan 
tämän kohdan 1 alakohdan b alakohdan 
ii alakohdan soveltamiseksi siten, että 
tulokseksi saatavaan vertailuarvosalkkuun 
liittyy kasvihuonekaasupäästöjä 
verrattuna omaisuuseriin, jotka sisältyvät 
pääomapainotettuun vakiovertailuarvoon, 
ja joka laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

Or. en

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

Tarkistus 95
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b) ’positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka 
kohde-etuutena olevat omaisuuserät 
valitaan tämän kohdan 1 alakohdan 
b alakohdan ii alakohdan soveltamiseksi 
sillä perusteella, että niiden 
päästövähennykset ovat suuremmat kuin 
niiden hiilijalanjälki, ja joka laaditaan 
19 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 96
Molly Scott Cato
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b) ’positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka
kohde-etuutena olevat omaisuuserät 
valitaan tämän kohdan 1 alakohdan 
b alakohdan ii alakohdan soveltamiseksi 
sillä perusteella, että niiden 
päästövähennykset ovat suuremmat kuin 
niiden hiilijalanjälki, ja joka laaditaan 
19 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti;

23 b) ’ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, joka täyttää 
kaikki seuraavat vaatimukset:

i) vertailuarvoa varten valittujen
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
avulla voidaan saavuttaa Pariisin 
sopimuksen tavoite ilmaston 
lämpenemisen rajoittamisesta 
1,5 celsiusasteeseen

ii) omaisuuserien 
liikkeeseenlaskijoiden 
päästövähennyssuunnitelmissa on oltava 
mitattavissa olevia tavoitteita ja 
aikasidonnaisia tavoitteita, jotka ovat 
vankkoja ja näyttöön perustuvia

iii) kohde-etuutena olevista 
omaisuuseristä vastaavat yritykset ovat 
ottaneet käyttöön 
päästövähennyssuunnitelmia, jotka ovat 
yksityiskohtaisia ja jotka on eritelty 
yksittäisten fyysisten omaisuuserien 
tasolle, jotta olisi mahdollista laatia arvio

iv) omaisuuserien 
liikkeeseenlaskijoiden on raportoitava 
vuosittain edistyksestä näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa

v) vertailuarvo laaditaan 19 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa 
säädöksissä vahvistettujen vaatimusten 
mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 97
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b) ’positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka 
kohde-etuutena olevat omaisuuserät 
valitaan tämän kohdan 1 alakohdan 
b alakohdan ii alakohdan soveltamiseksi 
sillä perusteella, että niiden 
päästövähennykset ovat suuremmat kuin 
niiden hiilijalanjälki, ja joka laaditaan 
19 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

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

Tarkistus 98
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b) ’positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka kohde-
etuutena olevat omaisuuserät valitaan 
tämän kohdan 1 alakohdan b alakohdan 
ii alakohdan soveltamiseksi sillä 
perusteella, että niiden päästövähennykset 
ovat suuremmat kuin niiden 
hiilijalanjälki, ja joka laaditaan 
19 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 

23 b) ’nettomääräisen 
päästövähennyksen vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka kohde-etuutena olevat 
omaisuuserät valitaan tämän kohdan 
1 alakohdan b alakohdan ii alakohdan 
soveltamiseksi sillä perusteella, että 
omaisuuserien panos hiilipäästöjen 
vähentämiseen on suurempi kuin päästö, 
ja joka laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
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delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti;

tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 99
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b) ’positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka kohde-
etuutena olevat omaisuuserät valitaan 
tämän kohdan 1 alakohdan b alakohdan ii 
alakohdan soveltamiseksi sillä perusteella, 
että niiden päästövähennykset ovat 
suuremmat kuin niiden hiilijalanjälki, ja 
joka laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;”.

23 b) ’positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka kohde-
etuutena olevat omaisuuserät valitaan 
tämän kohdan 1 alakohdan b alakohdan ii 
alakohdan soveltamiseksi sillä perusteella, 
että niiden päästövähennykset ovat 
suuremmat kuin niiden hiilijalanjälki, ja 
joka laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vähimmäisvaatimusten
mukaisesti;”.

Or. fr

Tarkistus 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b) ’positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka kohde-
etuutena olevat omaisuuserät valitaan 
tämän kohdan 1 alakohdan b alakohdan 
ii alakohdan soveltamiseksi sillä 
perusteella, että niiden päästövähennykset 

23 b) ’negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka kohde-
etuutena olevat omaisuuserät valitaan 
tämän kohdan 1 alakohdan b alakohdan 
ii alakohdan soveltamiseksi sillä 
perusteella, että niiden päästövähennykset 
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ovat suuremmat kuin niiden hiilijalanjälki, 
ja joka laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

ovat suuremmat kuin niiden hiilijalanjälki, 
ja joka laaditaan 19 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

Or. en

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

Tarkistus 101
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b) ’positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka 
kohde-etuutena olevat omaisuuserät 
valitaan tämän kohdan 1 alakohdan 
b alakohdan ii alakohdan soveltamiseksi 
sillä perusteella, että niiden 
päästövähennykset ovat suuremmat kuin 
niiden hiilijalanjälki, ja joka laaditaan 
19 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti;

23 b) ’negatiivisten hiilipäästöjen 
vertailuarvoilla’ sitä, että indeksiyritykset 
tuottavat salkun ominaisuudessa 
hyödykkeitä noudattaen menetelmää, jolla 
poistetaan ilmasta enemmän hiiltä kuin 
ne tuottavat; tämä tarkoittaa, että on 
osoitettava, että indeksin komponentit 
korvaavat kaikki jäljelle jäävät päästönsä 
hiilenpoistoilla (verrattuna perinteiseen 
tuotantotapaan);

Or. en

Tarkistus 102
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b a) ’ilmastoon liittyvän siirtymän 
vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jonka 
kohde-etuutena olevat omaisuuserät 



PE629.650v01-00 56/127 AM\1167632FI.docx

FI

valitaan sillä perusteella, että niille on 
asetettu selkeä, julkinen, mitattavissa 
oleva ja aikasidonnainen tieteeseen 
perustuva tavoite ja tähän liittyvä 
yksityiskohtainen omaisuuserien 
täytäntöönpanosuunnitelma, jotka ovat 
yhteensopivia sellaisen hiilivapaaksi 
saattamista koskevan kehityskulun 
kanssa, joka perustuu 
ilmastoskenaarioon, johon liittyy 
vähintään 75 prosentin todennäköisyys 
ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 
selvästi alle 2 celsiusasteeseen 2000-luvun 
loppuun mennessä Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti (pitäen mielessä 
Pariisin sopimuksen mahdollisen 
tarkistuksen, jolla rajoitetaan ilmaston 
lämpenemistä 1,5 celsiusasteeseen 2000-
luvun loppuun mennessä perustuen 
lokakuussa julkistetussa IPCC:n 
erityiskertomuksessa esitettyihin 
todisteisiin), ja että raportoidaan 
vuosittain edistyksestä tavoitteen 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 103
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kohdissa 23 a ja 12 b tarkoitettuja 
vertailuarvoja kehitettäessä 
vertailuarvojen hallinnoijilla on oltava 
riittävästi joustavuutta menetelmiensä 
laskentakaavan suunnittelun suhteen, 
jotta voidaan ottaa huomioon 
kestävyysparametrien ja näitä 
parametreja mittaavien teknologioiden 
nopea kehitys.
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Or. fr

Tarkistus 104
Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 24 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Muutetaan 3 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

”a) Korvataan 24 a kohta seuraavasti:

(a) syöttötiedoista, jotka on toimitettu 
kokonaan.

Korvataan 24 kohdan a alakohdan 
vii alakohta seuraavasti:

(vii) palveluntarjoajalta, jolle 
vertailuarvojen hallinnoija on ulkoistanut 
tietojen keräämisen 10 artiklan 
mukaisesti lukuun ottamatta 10 artiklan 
3 kohdan f alakohtaa, edellyttäen, että 
kyseinen palveluntarjoaja saa kaikki 
nämä tiedot kokonaan i–vi alakohdassa 
tarkoitetulta yhteisöltä;”

Or. en

Tarkistus 105
Paul Tang

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

”1 a. Vertailuarvon tarjoajien olisi neljän 
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vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta varmistettava, että kaikki 
asetetut ja julkaistut vertailuarvot ovat 
täysin Pariisin ilmastosopimuksen 
sitoumusten mukaisia, sellaisina kuin ne 
on pantu täytäntöön unionin 
lainsäädännössä, että niillä on 
positiivinen hiilivaikutus ja että tässä on 
noudatettu vakiomuotoista menetelmää, 
jonka komissio kehittää delegoidussa 
säädöksessä, joka julkaistaan viimeistään 
kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta. Komission on myös 
tarkasteltava vertailuarvojen ja muiden 
ESG-tekijöiden yhdenmukaistamista.”

Or. en

Tarkistus 106
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
11 artikla – 1 kohta – f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 11 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

”f) kriittisten ja merkittävien 
vertailuarvojen hallinnoijan on 
vuoteen 2022 mennessä käytettävä 
ainoastaan sellaisia syöttötietoja, jotka 
ovat Pariisin sopimuksen sitoumusten 
mukaisia, sellaisina kuin ne on pantu 
täytäntöön unionin lainsäädännössä.”

Or. en

Tarkistus 107
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
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Asetus (EU) 2016/1011
13 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) selostus siitä, miten a alakohdassa 
vahvistettujen menetelmien keskeiset osat 
kuvastavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tekijöitä kussakin vertailuarvossa tai 
vertailuarvoryhmässä, jonka avulla 
pyritään ESG-tavoitteisiin tai otetaan ne 
huomioon.

d) selostus siitä, miten a alakohdassa 
vahvistettujen menetelmien keskeiset osat 
kuvastavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tekijöitä, mukaan lukien keskeiset 
kiertotalouden indikaattorit, kuten 
hiilidioksidipäästöt, muut päästöt, 
vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen, 
jätteen syntyminen, energian, uusiutuvan 
energian, raaka-aineiden ja veden käyttö 
sekä suora ja epäsuora maankäyttö, joita 
on tarkoitus kehittää kiertotalouden 
seurantakehyksestä 16 päivänä 
tammikuuta 2018 annetun komission 
tiedonannon mukaisesti.

Or. en

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

Tarkistus 108
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
13 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) selostus siitä, miten a alakohdassa 
vahvistettujen menetelmien keskeiset osat 
kuvastavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tekijöitä kussakin vertailuarvossa tai 
vertailuarvoryhmässä, jonka avulla 
pyritään ESG-tavoitteisiin tai otetaan ne 
huomioon.

d) selostus siitä, miten a alakohdassa 
vahvistettujen menetelmien keskeiset osat 
kuvastavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tekijöitä kussakin vertailuarvossa tai 
vertailuarvoryhmässä, joita 
markkinoidaan ESG-tavoitteisiin 
pyrkivinä tai ne huomioon ottavina.

Or. en
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Tarkistus 109
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
13 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) selostus siitä, miten a alakohdassa 
vahvistettujen menetelmien keskeiset osat 
kuvastavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tekijöitä kussakin vertailuarvossa tai 
vertailuarvoryhmässä, jonka avulla 
pyritään ESG-tavoitteisiin tai otetaan ne 
huomioon.

d) selostus siitä, miten a alakohdassa 
vahvistettujen menetelmien keskeiset osat 
kuvastavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tekijöitä kussakin vertailuarvossa tai 
vertailuarvoryhmässä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus kuvastaa sitä, että ESG-näkökohdat on sisällytettävä olennaisena osana 
kaikkiin rahoitusjärjestelmän liiketoimiin, sen sijaan, että ne otetaan huomioon ainoastaan 
pienillä erikoismarkkinoilla.

Tarkistus 110
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
13 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) selostus siitä, miten a alakohdassa 
vahvistettujen menetelmien keskeiset osat 
kuvastavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tekijöitä kussakin vertailuarvossa tai 
vertailuarvoryhmässä, jonka avulla 
pyritään ESG-tavoitteisiin tai otetaan ne 
huomioon.

d) selostus siitä, miten a alakohdassa 
vahvistettujen menetelmien keskeiset osat 
kuvastavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan, jäljempänä ’ESG’, liittyviä 
tekijöitä kussakin vertailuarvossa tai 
vertailuarvoryhmässä.

Or. en
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Tarkistus 111
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
13 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) d a) selostus siitä, miten 
vertailuarvo tai vertailuarvoryhmä 
vaikuttaa ilmastoon, erityisesti siitä, missä 
määrin ne ovat Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisia;

Or. en

Tarkistus 112
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
13 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) d a) tietoa siitä, missä määrin 
kukin vertailuarvo tai vertailuarvoryhmä 
on Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukainen;

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus kuvastaa sitä, että ESG-näkökohdat on sisällytettävä olennaisena osana 
kaikkiin rahoitusjärjestelmän liiketoimiin, sen sijaan, että ne otetaan huomioon ainoastaan 
pienillä erikoismarkkinoilla.

Tarkistus 113
Markus Ferber
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 49 artiklan 
mukaisesti 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun selostuksen vähimmäissisällön 
tarkempaa määrittämistä varten.

2 a. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kuulemisen jälkeen siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
49 artiklan mukaisesti 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetun selostuksen 
vähimmäissisällön tarkempaa 
määrittämistä varten. Delegoiduilla 
säädöksillä ei pidä pakottaa 
vertailuarvojen hallinnoijia julkistamaan 
tietoja, jotka ovat luonteeltaan yksityisiä 
tai luottamuksellisia.

Or. en

Tarkistus 114
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 49 artiklan 
mukaisesti 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun selostuksen vähimmäissisällön 
tarkempaa määrittämistä varten.

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 49 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetun selostuksen 
vähimmäissisällön tarkempaa 
määrittämistä varten sekä saattamaan ajan 
tasalle 27 artiklassa tarkoitettua 
vertailuarvoselvitystä koskevan 
ohjeistuksen, jotta siihen sisällytetään 
viittauksia ESG-riskeihin ja 
kestävyysindikaattoreihin.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)
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Tarkistus 115
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 49 artiklan 
mukaisesti 1 kohdan d alakohdassa
tarkoitetun selostuksen vähimmäissisällön 
tarkempaa määrittämistä varten.

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 49 artiklan 
mukaisesti 1 kohdan d ja e alakohdassa
tarkoitetun selostuksen vähimmäissisällön 
ja käytettävän vakiomuodon tarkempaa 
määrittämistä varten.

Or. en

Tarkistus 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Ilmastoon liittyvän siirtymän ja 
negatiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot

Or. en

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

Tarkistus 117
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Vähähiilisyyden ja nettomääräisten 
päästövähennysten vertailuarvot

Or. en

(Määritelmän muutos tehdään kaikkialle ehdotuksen tekstiin.)

Tarkistus 118
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Pariisin sopimukseen mukautetut ja 
ilmastoon liittyvän siirtymän vertailuarvot

Or. en

Tarkistus 119
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Vähähiilisyyden ja ilmastoon liittyvän 
siirtymän vertailuarvot

Or. en

Tarkistus 120
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Positiivisen ympäristövaikutuksen
vertailuarvot

Or. en

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

Tarkistus 121
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Vähähiilisyyden ja negatiivisten 
hiilipäästöjen vertailuarvot

Or. en

Tarkistus 122
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Vähähiilisyyden ja nettomääräisten 
päästövähennysten vertailuarvot

Or. en

Tarkistus 123
Molly Scott Cato
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Vähähiilisyyden ja ilmastoon liittyvän 
siirtymän vertailuarvot

Or. en

Tarkistus 124
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Positiivisen ympäristövaikutuksen
vertailuarvot

Or. en

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

Tarkistus 125
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähähiilisyyden ja positiivisen
hiilivaikutuksen vertailuarvojen tarjontaan 
ja tietojen toimittamiseen niitä varten 
sovelletaan II, III ja IV osastossa 
säädettyjen vaatimusten lisäksi tai niiden 
sijasta liitteessä III vahvistettuja 

1. Ilmastoon liittyvän siirtymän ja 
negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen tarjontaan ja tietojen 
toimittamiseen niitä varten sovelletaan II, 
III ja IV osastossa säädettyjen vaatimusten 
lisäksi tai niiden sijasta liitteessä III 
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vaatimuksia. vahvistettuja vaatimuksia.

Or. en

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

Tarkistus 126
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen tarjontaan 
ja tietojen toimittamiseen niitä varten 
sovelletaan II, III ja IV osastossa 
säädettyjen vaatimusten lisäksi tai niiden 
sijasta liitteessä III vahvistettuja 
vaatimuksia.

1. Vähähiilisyyden ja negatiivisten 
hiilipäästöjen vertailuarvojen tarjontaan ja 
tietojen toimittamiseen niitä varten 
sovelletaan II, III ja IV osastossa 
säädettyjen vaatimusten lisäksi tai niiden 
sijasta liitteessä III vahvistettuja 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 127
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen tarjontaan 
ja tietojen toimittamiseen niitä varten 
sovelletaan II, III ja IV osastossa 
säädettyjen vaatimusten lisäksi tai niiden 
sijasta liitteessä III vahvistettuja 
vaatimuksia.

1. Vähähiilisyyden ja nettomääräisten 
päästövähennysten vertailuarvojen 
tarjontaan ja tietojen toimittamiseen niitä 
varten sovelletaan II, III ja IV osastossa 
säädettyjen vaatimusten lisäksi tai niiden 
sijasta liitteessä III vahvistettuja 
vaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 128
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen tarjontaan 
ja tietojen toimittamiseen niitä varten 
sovelletaan II, III ja IV osastossa 
säädettyjen vaatimusten lisäksi tai niiden 
sijasta liitteessä III vahvistettuja 
vaatimuksia.

1. Pariisin sopimukseen 
mukautettujen ja ilmastoon liittyvän 
siirtymän vertailuarvojen tarjontaan ja 
tietojen toimittamiseen niitä varten 
sovelletaan II, III ja IV osastossa 
säädettyjen vaatimusten lisäksi tai niiden 
sijasta liitteessä III vahvistettuja 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 129
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen tarjontaan 
ja tietojen toimittamiseen niitä varten 
sovelletaan II, III ja IV osastossa 
säädettyjen vaatimusten lisäksi tai niiden 
sijasta liitteessä III vahvistettuja 
vaatimuksia.

1. Vähähiilisyyden ja ilmastoon 
liittyvän siirtymän vertailuarvojen 
tarjontaan ja tietojen toimittamiseen niitä 
varten sovelletaan II, III ja IV osastossa 
säädettyjen vaatimusten lisäksi tai niiden 
sijasta liitteessä III vahvistettuja 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 130
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen tarjontaan 
ja tietojen toimittamiseen niitä varten 
sovelletaan II, III ja IV osastossa 
säädettyjen vaatimusten lisäksi tai niiden 
sijasta liitteessä III vahvistettuja 
vaatimuksia.

1. Positiivisen ympäristövaikutuksen
vertailuarvojen tarjontaan ja tietojen 
toimittamiseen niitä varten sovelletaan II, 
III ja IV osastossa säädettyjen vaatimusten 
lisäksi tai niiden sijasta liitteessä III 
vahvistettuja vaatimuksia.

Or. en

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

Tarkistus 131
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien

Poistetaan.

a) kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
valintaperusteet, tarvittaessa myös 
omaisuuserien poissulkemisperusteet;

b) vertailuarvossa kohde-etuutena olevien 
omaisuuserien painotusperusteet ja -
menetelmät;

c) kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin 
liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä.

Or. en
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Perustelu

Nämä ovat hyvin kauaskantoisia päätöksiä, joita ei pitäisi tehdä delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 132
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, ja tämän on oltava 
linjassa kestävyysparametrien nopean 
kehityksen kanssa sekä annettava 
vertailuarvon hallinnoijille tärkeää 
joustavuutta menetelmiensä 
laskentakaavan suunnittelun suhteen. 
Vähimmäisvaatimuksiin on sisällyttävä

Or. fr

Tarkistus 133
Lieve Wierinck

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja positiivisen
hiilivaikutuksen vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään ilmastoon 
liittyvän siirtymän ja negatiivisen
hiilivaikutuksen vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien
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Or. en

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

Tarkistus 134
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja nettomääräisten 
päästövähennysten vertailuarvojen 
laatimista koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 135
Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien

2. Ilmastoon liittyvän siirtymän 
vertailuarvon tai negatiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvon 
hallinnoijan on kuvattava, 
dokumentoitava ja julkistettava kaikki 
menetelmät, joita käytetään 
vertailuarvojen laskennassa, mukaan 
lukien

Or. en
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Tarkistus 136
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja negatiivisten 
hiilipäästöjen vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 137
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja ilmastoon liittyvän 
siirtymän vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 138
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään positiivisen
ympäristövaikutuksen vertailuarvoja 
koskevat vähimmäisvaatimukset, mukaan 
lukien

Or. en

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

Tarkistus 139
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä.

c) tieteeseen perustuva 
menettelykehys ja hiilivapaaksi 
saattamista koskeva kehityskulku, jotka 
on valittu vertailuarvoa varten; tähän 
liittyvät parametrit ja raja-arvot, joilla 
valitaan, punnitaan ja suljetaan 
ulkopuolelle talouden toimet hiilivapaaksi 
saattamista koskevan kehityskulun 
mukaisesti ja joilla arvioidaan kohde-
etuutena olevien omaisuuserien 
altistumista näille talouden toimille.

Or. en

Tarkistus 140
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä.

c) kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvien hiilipäästöjen, 
muiden päästöjen, biologiseen 
monimuotoisuuteen kohdistuvan 
vaikutuksen, jätteen syntymisen ja 
energian, uusiutuvan energian, raaka-
aineiden ja veden käytön sekä suoran ja 
epäsuoran maankäytön
laskentamenetelmä.

Or. en

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

Tarkistus 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvien hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä.

c) kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvien 
kasvihuonekaasujen, hiilipäästöjen ja 
päästövähennysten laskentamenetelmä.

Or. en

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

Tarkistus 142
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvien hiilipäästöjen ja 

c) yleinen menettelykehys ja 
hiilivapaaksi saattamista koskeva 
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päästövähennysten laskentamenetelmä. kehityskulku vertailuarvoa varten.

Or. en

Tarkistus 143
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) valittujen talouden toimien 
vertailu unionin luokitusjärjestelmän 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 144
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
III osasto – 3 a luku – 19 a artikla – 2 kohta – johdantokappale – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) liitteessä III edellytettyjen 
julkistamisten vakiomuoto.

Or. en

Tarkistus 145
Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
21 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Muutetaan 21 artiklan 3 kohdan 
viimeinen alakohta seuraavasti:

”Kyseisen ajanjakson päättymiseen 
mennessä toimivaltaisen viranomaisen on 
tarkasteltava uudelleen päätöstään 
velvoittaa hallinnoija jatkamaan 
vertailuarvon julkistamista, ja se voi 
tarvittaessa pidentää määräaikaa 
asianmukaisella ajanjaksolla, joka saa 
olla enintään 12 lisäkuukautta. Pakollisen 
hallinnoinnin ajanjakso saa olla yhteensä 
enintään viisi vuotta.”

Or. en

Tarkistus 146
Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
23 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 b. Muutetaan 23 artiklan 6 kohdan 
viimeinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdan mukaisen pakollisen tietojen 
toimittamisen ajallinen kesto saa olla 
yhteensä enintään viisi vuotta.”

Or. en

Tarkistus 147
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
27 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin 2 kohdassa säädetyn 
vaatimuksen osalta vertailuarvoselvityksen 
on sisällettävä selostus siitä, miten kukin 
tarjottu ja julkaistu vertailuarvo tai 
vertailuarvoryhmä, jossa pyritään ESG-
tavoitteisiin tai otetaan ne huomioon, 
kuvastaa ESG-tekijöitä.

2 a. Kunkin 2 kohdassa säädetyn 
vaatimuksen osalta vertailuarvoselvityksen 
on sisällettävä selostus siitä, miten kukin 
tarjottu ja julkaistu vertailuarvo tai 
vertailuarvoryhmä, mukaan lukien se, 
missä määrin ne ovat Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisia, kuvastaa ESG-
tekijöitä. Nämä tiedot olisi julkistettava 
vakiomuodossa, ja Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisuus olisi esitettävä 
värikoodien avulla.

Or. en

Tarkistus 148
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin 2 kohdassa säädetyn 
vaatimuksen osalta vertailuarvoselvityksen 
on sisällettävä selostus siitä, miten kukin 
tarjottu ja julkaistu vertailuarvo tai 
vertailuarvoryhmä, jossa pyritään ESG-
tavoitteisiin tai otetaan ne huomioon, 
kuvastaa ESG-tekijöitä.

2 a. 2 kohdan b, c ja g alakohdissa 
säädettyjen vaatimusten osalta 
vertailuarvoselvityksen on sisällettävä 
selostus siitä, miten kukin tarjottu ja 
julkaistu vertailuarvo tai 
vertailuarvoryhmä, jossa pyritään ESG-
tavoitteisiin tai otetaan ne huomioon, 
kuvastaa ESG-tekijöitä.

Or. fr

Tarkistus 149
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
27 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin 2 kohdassa säädetyn 
vaatimuksen osalta vertailuarvoselvityksen 
on sisällettävä selostus siitä, miten kukin 
tarjottu ja julkaistu vertailuarvo tai 
vertailuarvoryhmä, jossa pyritään ESG-
tavoitteisiin tai otetaan ne huomioon,
kuvastaa ESG-tekijöitä.

2 a. Kunkin 2 kohdassa säädetyn 
vaatimuksen osalta vertailuarvoselvityksen 
on sisällettävä selostus siitä, miten 
kussakin tarjotussa vertailuarvossa tai 
vertailuarvoryhmässä, mukaan lukien se, 
missä määrin ne ovat Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisia, kuvastetaan ESG-
tekijöitä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus kuvastaa sitä, että ESG-näkökohdat on sisällytettävä olennaisena osana 
kaikkiin rahoitusjärjestelmän liiketoimiin, sen sijaan, että ne otetaan huomioon ainoastaan 
pienillä erikoismarkkinoilla.

Tarkistus 150
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin 2 kohdassa säädetyn 
vaatimuksen osalta vertailuarvoselvityksen 
on sisällettävä selostus siitä, miten kukin 
tarjottu ja julkaistu vertailuarvo tai 
vertailuarvoryhmä, jossa pyritään ESG-
tavoitteisiin tai otetaan ne huomioon,
kuvastaa ESG-tekijöitä.

2 a. Kunkin 2 kohdassa säädetyn 
vaatimuksen osalta vertailuarvoselvityksen 
on sisällettävä selostus siitä, miten kukin 
tarjottu ja julkaistu vertailuarvo tai 
vertailuarvoryhmä kuvastaa ESG-tekijöitä.

Or. en

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

Tarkistus 151
Paul Tang

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Asetus (EU) 2016/1011
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin 2 kohdassa säädetyn 
vaatimuksen osalta vertailuarvoselvityksen 
on sisällettävä selostus siitä, miten kukin 
tarjottu ja julkaistu vertailuarvo tai 
vertailuarvoryhmä, jossa pyritään ESG-
tavoitteisiin tai otetaan ne huomioon,
kuvastaa ESG-tekijöitä.

2 a. Kunkin 2 kohdassa säädetyn 
vaatimuksen osalta vertailuarvoselvityksen 
on sisällettävä selostus siitä, miten kukin 
tarjottu ja julkaistu vertailuarvo tai 
vertailuarvoryhmä kuvastaa ESG-tekijöitä.

Or. en

Tarkistus 152
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin 2 kohdassa säädetyn 
vaatimuksen osalta vertailuarvoselvityksen 
on sisällettävä selostus siitä, miten kukin 
tarjottu ja julkaistu vertailuarvo tai 
vertailuarvoryhmä, jossa pyritään ESG-
tavoitteisiin tai otetaan ne huomioon, 
kuvastaa ESG-tekijöitä.

2 a. Kunkin 2 kohdassa säädetyn 
vaatimuksen osalta vertailuarvoselvityksen 
on sisällettävä selostus siitä, miten kukin 
vertailuarvo tai vertailuarvoryhmä, jota 
mainostetaan ESG-tavoitteisiin pyrkivänä 
tai ne huomioon ottavana, kuvastaa ESG-
tekijöitä.

Or. en

Tarkistus 153
Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
27 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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2 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
2 a kohdassa tarkoitetut tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 154
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
27 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
2 a kohdassa tarkoitetut tiedot.

2 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
2 a kohdassa tarkoitetut tiedot, 
vertailuarvoselvityksiä koskevan 
ohjeistuksen saattamiseksi ajan tasalle 
siten, että siihen sisällytetään 
kestävyysriskejä ja -indikaattoreita ja 
viittauksia niihin.

Or. en

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

Tarkistus 155
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
27 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
2 a kohdassa tarkoitetut tiedot.

2 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
49 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
2 a kohdassa tarkoitetut tiedot sekä 
vakiomuodot niiden esittämistä varten.
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Or. en

Tarkistus 156
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
51 artikla – 1–5 kohta

Komission teksti Tarkistus

4 a. Muutetaan 51 artikla seuraavasti:

”a) korvataan 1 kohdassa päivämäärä 
”1 päivänä tammikuuta 2020” 
päivämäärällä ”1 päivänä 
tammikuuta 2022”

b) korvataan 2 kohdassa päivämäärä 
”1 päivänä tammikuuta 2020” 
päivämäärällä ”1 päivänä 
tammikuuta 2022”

c) korvataan 3 kohdassa päivämäärä 
”1 päivään tammikuuta 2020” 
päivämäärällä ”1 päivään 
tammikuuta 2022”

d) korvataan 4 kohdassa päivämäärä 
”1 päivän tammikuuta 2020” 
päivämäärällä ”1 päivän 
tammikuuta 2022”

e) korvataan 5 kohdassa päivämäärä 
”1 päivää tammikuuta 2020” 
päivämäärällä ”1 päivää 
tammikuuta 2022”.”

Or. en

Tarkistus 157
Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
51 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Lisätään 51 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”4 a. Komission 20 artiklan mukaisesti 
antaman täytäntöönpanosäädöksen 
nojalla kriittiseksi nimettyä olevassa 
olevaa vertailuarvoa, joka ei täytä 
vaatimuksia luvan saamisesta tämän 
asetuksen 34 artiklan mukaisesti 
1 päivään tammikuuta 2020 mennessä, 
voidaan, jos toimivaltainen viranomainen 
katsoo sen käytön lopettamisen 
vaikuttavan rahoitusvakauteen, käyttää 
31 päivään joulukuuta 2021 asti.”

Or. en

Tarkistus 158
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
51 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Lisätään 51 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”4 a. Komission 20 artiklan mukaisesti 
antaman täytäntöönpanosäädöksen 
nojalla kriittiseksi nimettyä olevassa 
olevaa vertailuarvoa voidaan käyttää 
olemassa olevissa ja uusissa 
rahoitusvälineissä, rahoitussopimuksissa 
tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen 
mittaamisessa 31 päivään 
joulukuuta 2021 asti.”

Or. en
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Perustelu

Jotkin laajasti käytetyt kriittiset vertailuarvot eivät vielä ole vertailuarvoasetuksen mukaisia. 
Niiden vaiheittainen käytöstä poistaminen ennen kuin saatavilla on korvaavia vaihtoehtoja 
saattaa aiheuttaa vakavia markkinahäiriöitä. Näin ollen määräaikaa olisi pidennettävä 
kahdella vuodella.

Tarkistus 159
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
54 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Lisätään 54 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”3 a. Kun kattava ja yksinkertainen 
kestävän sijoittamisen kehys, jonka 
ensimmäisenä kulmakivenä on 
[Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus kestävää sijoittamista helpottavasta 
kehyksestä], on tullut voimaan, komissio 
julkistaa ilman aiheetonta viivytystä 
kertomuksen siitä, onko 
asetukseen (EU) 2016/1011 mahdollista 
sisällyttää säännöksiä ”kestävyyden 
vertailuarvosta” tai ”ESG-
vertailuarvosta” kestävän sijoittamisen 
kehyksen pohjalta. Tämä kertomus 
lähetetään Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio esittää tarvittaessa 
täydentäviä ehdotuksia.”

Or. en

Tarkistus 160
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) 2016/1011
59 artikla – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Yhdenmukaisuuden ja oikeusvarmuuden 
varmistamiseksi on välttämätöntä, että 
kun EU:n luokitusjärjestelmäasetus tulee 
voimaan, molemmat tekstit ovat toistensa 
kanssa sopusoinnussa.

Or. en

Tarkistus 161
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) 2016/1011
59 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 12 kuukautta
sen jälkeen, kun tässä asetuksessa 
tarkoitetut delegoidut säädökset on 
julkaistu.

Or. fr

Tarkistus 162
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Ilmastoon liittyvän siirtymän ja 
negatiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot

Or. en
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Tarkistus 163
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Vähähiilisyyden ja nettomääräisten 
päästövähennysten vertailuarvot

Or. en

Tarkistus 164
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Pariisin sopimukseen mukautetut ja 
ilmastoon liittyvän siirtymän vertailuarvot

Or. en

Tarkistus 165
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Vähähiilisyyden ja ilmastoon liittyvän 
siirtymän vertailuarvot

Or. en

Tarkistus 166
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – 1 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Vähähiilisyyden ja negatiivisten 
hiilipäästöjen vertailuarvot

Or. en

Tarkistus 167
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvot

Positiivisen ympäristövaikutuksen
vertailuarvot

Or. en

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

Tarkistus 168
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden vertailuarvoja koskevat 
menetelmät

Positiivisen ympäristövaikutuksen
vertailuarvoja koskevat menetelmät

Or. en

Tarkistus 169
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden vertailuarvoja koskevat Ilmastoon liittyvän siirtymän
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menetelmät vertailuarvoja koskevat menetelmät

Or. en

Tarkistus 170
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Vähähiilisyyden vertailuarvoja koskevat 
menetelmät

Vähähiilisyyden vertailuarvoja koskevat 
tiedot

Or. en

Tarkistus 171
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijan on kuvattava, dokumentoitava 
ja julkistettava kaikki menetelmät, joita 
käytetään vähähiilisyyden vertailuarvojen
laskennassa, ja tässä yhteydessä esitettävä

1. Positiivisen ympäristövaikutuksen
vertailuarvon hallinnoijan on kuvattava, 
dokumentoitava ja julkistettava kaikki 
menetelmät, joita käytetään 
nettomääräisen ympäristövaikutuksen 
kiertotalouden indikaattoreihin 
perustuvassa laskennassa, ja tässä 
yhteydessä esitettävä

Or. en

Tarkistus 172
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijan on kuvattava, dokumentoitava 
ja julkistettava kaikki menetelmät, joita 
käytetään vähähiilisyyden vertailuarvojen 
laskennassa, ja tässä yhteydessä esitettävä

1. Vähähiilisyyden vertailuarvon tai 
nettomääräisten päästövähennysten 
vertailuarvon hallinnoijan on kuvattava, 
dokumentoitava ja julkistettava kaikki 
menetelmät, joita käytetään vertailuarvojen 
laskennassa, ja tässä yhteydessä esitettävä

Or. en

Tarkistus 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijan on kuvattava, dokumentoitava 
ja julkistettava kaikki menetelmät, joita 
käytetään vähähiilisyyden vertailuarvojen 
laskennassa, ja tässä yhteydessä esitettävä

1. Ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvon hallinnoijan on kuvattava, 
dokumentoitava ja julkistettava kaikki 
menetelmät, joita käytetään ilmastoon 
liittyvän siirtymän vertailuarvojen 
laskennassa, ja tässä yhteydessä esitettävä

Or. en

Tarkistus 174
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijan on kuvattava, dokumentoitava 
ja julkistettava kaikki menetelmät, joita 
käytetään vähähiilisyyden vertailuarvojen 
laskennassa, ja tässä yhteydessä esitettävä

1. Pariisin sopimukseen mukautetun
vertailuarvon hallinnoijan on kuvattava, 
dokumentoitava ja julkistettava kaikki 
menetelmät, joita käytetään Pariisin 
sopimukseen mukautettujen
vertailuarvojen laskennassa, ja tässä 
yhteydessä esitettävä

Or. en
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Tarkistus 175
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luettelo kohde-etuutena olevista 
omaisuuseristä, joita käytetään
vähähiilisyyden vertailuarvon 
laskennassa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luettelo kohde-etuutena olevista 
omaisuuseristä, joita käytetään 
vähähiilisyyden vertailuarvon 
laskennassa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 177
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luettelo kohde-etuutena olevista 
omaisuuseristä, joita käytetään 
vähähiilisyyden vertailuarvon laskennassa;

a) luettelo kohde-etuutena olevista 
omaisuuseristä, joita käytetään positiivisen 
nettovaikutuksen vertailuarvon 
laskennassa;
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Or. en

Tarkistus 178
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luettelo kohde-etuutena olevista 
omaisuuseristä, joita käytetään 
vähähiilisyyden vertailuarvon laskennassa;

a) luettelo kohde-etuutena olevista 
omaisuuseristä, joita käytetään Pariisin 
sopimukseen mukautetun vertailuarvon 
laskennassa;

Or. en

Tarkistus 179
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
Liite

Komission teksti Tarkistus

b) kaikki sellaiset perusteet ja 
menetelmät, mukaan lukien valinta- ja 
painotustekijät, parametrit ja 
indikaattorit, joita käytetään 
vertailuarvon laskennassa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on arkaluonteista tietoa, jota ei pitäisi joutua julkistamaan yleisölle.

Tarkistus 180
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kaikki sellaiset perusteet ja 
menetelmät, mukaan lukien valinta- ja 
painotustekijät, parametrit ja indikaattorit, 
joita käytetään vertailuarvon laskennassa;

b) kaikki sellaiset perusteet ja 
menetelmät, mukaan lukien valinta-, 
poissulkemis- ja painotustekijät, 
parametrit ja indikaattorit, joita käytetään 
vertailuarvomenetelmässä;

Or. en

Tarkistus 181
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perusteet, joiden avulla 
vertailuarvon ulkopuolelle jätetään 
sellaiset omaisuuserät tai yritykset, joihin 
liittyy sellainen hiilijalanjälki tai 
fossiilisten polttoaineiden varanto, joka ei 
ole yhteensopiva vähähiilisyyden 
vertailuarvoon sisällyttämisen kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 182
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perusteet, joiden avulla 
vertailuarvon ulkopuolelle jätetään sellaiset 
omaisuuserät tai yritykset, joihin liittyy 
sellainen hiilijalanjälki tai fossiilisten 
polttoaineiden varanto, joka ei ole 
yhteensopiva vähähiilisyyden
vertailuarvoon sisällyttämisen kanssa;

c) perusteet, joiden avulla 
vertailuarvon ulkopuolelle jätetään sellaiset 
omaisuuserät tai yritykset, joihin liittyy 
sellainen hiilijalanjälki tai fossiilisten 
polttoaineiden varanto, joka ei ole 
yhteensopiva ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvoon sisällyttämisen kanssa;
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Or. en

Tarkistus 183
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perusteet, joiden avulla 
vertailuarvon ulkopuolelle jätetään sellaiset 
omaisuuserät tai yritykset, joihin liittyy 
sellainen hiilijalanjälki tai fossiilisten 
polttoaineiden varanto, joka ei ole 
yhteensopiva vähähiilisyyden
vertailuarvoon sisällyttämisen kanssa;

c) perusteet, joiden avulla 
vertailuarvon ulkopuolelle jätetään sellaiset 
omaisuuserät tai yritykset, joihin liittyy 
sellainen hiilijalanjälki tai fossiilisten 
polttoaineiden varanto, joka ei ole 
yhteensopiva Pariisin sopimukseen 
mukautettuun vertailuarvoon 
sisällyttämisen kanssa;

Or. en

Tarkistus 184
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perusteet, joiden avulla 
vertailuarvon ulkopuolelle jätetään sellaiset 
omaisuuserät tai yritykset, joihin liittyy 
sellainen hiilijalanjälki tai fossiilisten 
polttoaineiden varanto, joka ei ole 
yhteensopiva vähähiilisyyden
vertailuarvoon sisällyttämisen kanssa;

c) perusteet, joiden avulla 
vertailuarvon ulkopuolelle jätetään sellaiset 
omaisuuserät tai yritykset, joihin liittyy 
negatiivinen nettomääräinen 
ympäristövaikutus, joka ei siten ole 
yhteensopiva positiivisen vaikutuksen
vertailuarvoon sisällyttämisen kanssa;

Or. en

Tarkistus 185
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) perusteet ja menetelmät, joiden 
avulla vähähiilisyyden vertailuarvon 
osalta mitataan indeksisalkun kohde-
etuutena olevien omaisuuserien 
hiilijalanjälki ja hiilisäästöt;

d) tieteeseen perustuva 
menettelykehys ja hiilivapaaksi 
saattamista koskeva kehityskulku, jotka 
on valittu vertailuarvoa varten; tähän 
liittyvät parametrit ja raja-arvot, joilla 
valitaan, punnitaan ja suljetaan 
ulkopuolelle talouden toimet hiilivapaaksi 
saattamista koskevan kehityskulun 
mukaisesti ja joilla arvioidaan kohde-
etuutena olevien omaisuuserien
altistumista näille talouden toimille;

Or. en

Tarkistus 186
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) perusteet ja menetelmät, joiden 
avulla vähähiilisyyden vertailuarvon 
osalta mitataan indeksisalkun kohde-
etuutena olevien omaisuuserien
hiilijalanjälki ja hiilisäästöt;

d) menettelykehys ja hiilivapaaksi 
saattamista koskeva kehityskulku, jotka 
on valittu vertailuarvoa varten, sekä 
parametrit ja raja-arvot, joilla valitaan, 
punnitaan ja suljetaan ulkopuolelle 
talouden toimet hiilivapaaksi saattamista 
koskevan kehityskulun mukaisesti ja joilla 
arvioidaan kohde-etuutena olevien 
omaisuuserien altistumista näille talouden 
toimille;

Or. en

Tarkistus 187
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus
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d) perusteet ja menetelmät, joiden 
avulla vähähiilisyyden vertailuarvon osalta 
mitataan indeksisalkun kohde-etuutena 
olevien omaisuuserien hiilijalanjälki ja 
hiilisäästöt;

d) miten vertailuarvon osalta mitataan 
indeksisalkun kohde-etuutena olevien 
omaisuuserien hiilipäästöt ja hiilisäästöt 
soveltuvilta osin;

Or. en

Tarkistus 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) perusteet ja menetelmät, joiden 
avulla vähähiilisyyden vertailuarvon osalta 
mitataan indeksisalkun kohde-etuutena 
olevien omaisuuserien hiilijalanjälki ja 
hiilisäästöt;

d) perusteet ja menetelmät, joiden 
avulla ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvon osalta mitataan indeksisalkun 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
hiilijalanjälki ja hiilisäästöt;

Or. en

Tarkistus 189
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) perusteet ja menetelmät, joiden 
avulla vähähiilisyyden vertailuarvon osalta 
mitataan indeksisalkun kohde-etuutena 
olevien omaisuuserien hiilijalanjälki ja 
hiilisäästöt;

d) perusteet ja menetelmät, joiden 
avulla positiivisen ympäristövaikutuksen
vertailuarvon osalta mitataan indeksisalkun 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
ympäristövaikutus;

Or. en

Tarkistus 190
Matt Carthy



AM\1167632FI.docx 95/127 PE629.650v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) valittujen talouden toimien 
vertailu EU:n luokitusjärjestelmän 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 191
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) poikkeama (tracking error) 
vähähiilisyyden vertailuarvon ja 
emoindeksin välillä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto kuvastaa vihreiden ryhmän esittämää ”vähähiilisyyden vertailuarvon” uudelleen 
määrittelyä, jossa sitä ei verrata emoindeksiin.

Tarkistus 192
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) poikkeama (tracking error) 
vähähiilisyyden vertailuarvon ja 
emoindeksin välillä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 193
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
Liite

Komission teksti Tarkistus

e) poikkeama (tracking error) 
vähähiilisyyden vertailuarvon ja 
emoindeksin välillä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poikkeama (tracking error) ei ole osa menetelmää vaan enemmänkin sen seuraus.

Tarkistus 194
Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) poikkeama (tracking error) 
vähähiilisyyden vertailuarvon ja 
emoindeksin välillä;

e) jos vertailuarvolla seurataan 
emovertailuarvoa, poikkeama (tracking 
error) ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvon ja emoindeksin välillä;

Or. en

Tarkistus 195
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) poikkeama (tracking error) 
vähähiilisyyden vertailuarvon ja 

e) poikkeama (tracking error) 
positiivisen ympäristövaikutuksen



AM\1167632FI.docx 97/127 PE629.650v01-00

FI

emoindeksin välillä; vertailuarvon ja emoindeksin välillä;

Or. en

Tarkistus 196
Lieve Wierinck

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) poikkeama (tracking error) 
vähähiilisyyden vertailuarvon ja 
emoindeksin välillä;

e) poikkeama (tracking error) 
ilmastoon liittyvän siirtymän vertailuarvon 
ja emoindeksin välillä;

Or. en

Tarkistus 197
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) poikkeama (tracking error) 
vähähiilisyyden vertailuarvon ja 
emoindeksin välillä;

e) poikkeama (tracking error) Pariisin 
sopimukseen mukautetun vertailuarvon ja 
emoindeksin välillä;

Or. en

Tarkistus 198
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien vähähiilisten omaisuuserien 
positiivinen uudelleenpainotus suhteessa 

Poistetaan.
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emoindeksiin ja selostus siitä, miksi 
tällainen uudelleenpainotus on tarpeen 
vähähiilisyyden vertailuarvolle valittujen 
tavoitteiden kuvaamiseksi;

Or. en

Perustelu

Poisto on osa toimia, joilla poistetaan komission ehdotuksista säännökset, joiden vuoksi 
indeksin tarjoajat joutuvat pitäytymään yhdessä ainoassa – vanhentuneessa – menetelmässä.

Tarkistus 199
Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien vähähiilisten omaisuuserien 
positiivinen uudelleenpainotus suhteessa 
emoindeksiin ja selostus siitä, miksi 
tällainen uudelleenpainotus on tarpeen 
vähähiilisyyden vertailuarvolle valittujen 
tavoitteiden kuvaamiseksi;

f) jos vertailuarvolla seurataan 
emovertailuarvoa, ilmastoon liittyvän 
siirtymän vertailuarvoon sisältyvien 
vähähiilisten omaisuuserien ja 
vähäpäästöisten omaisuuserien
positiivinen uudelleenpainotus suhteessa 
emoindeksiin ja selostus siitä, miksi 
tällainen uudelleenpainotus on tarpeen 
ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvolle valittujen tavoitteiden 
kuvaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 200
Lieve Wierinck

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien vähähiilisten omaisuuserien 
positiivinen uudelleenpainotus suhteessa 
emoindeksiin ja selostus siitä, miksi 

f) ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvoon sisältyvien vähähiilisten 
omaisuuserien ja vähäpäästöisten 
omaisuuserien positiivinen 
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tällainen uudelleenpainotus on tarpeen 
vähähiilisyyden vertailuarvolle valittujen 
tavoitteiden kuvaamiseksi;

uudelleenpainotus suhteessa emoindeksiin 
ja selostus siitä, miksi tällainen 
uudelleenpainotus on tarpeen ilmastoon 
liittyvän siirtymän vertailuarvolle 
valittujen tavoitteiden kuvaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 201
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien vähähiilisten omaisuuserien 
positiivinen uudelleenpainotus suhteessa 
emoindeksiin ja selostus siitä, miksi 
tällainen uudelleenpainotus on tarpeen 
vähähiilisyyden vertailuarvolle valittujen 
tavoitteiden kuvaamiseksi;

f) vertailuarvoon sisältyvien 
omaisuuserien, joilla on positiivinen 
ympäristövaikutus, positiivinen 
uudelleenpainotus suhteessa emoindeksiin 
ja selostus siitä, miksi tällainen 
uudelleenpainotus on tarpeen positiivisen 
vaikutuksen vertailuarvolle valittujen 
tavoitteiden kuvaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 202
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien vähähiilisten omaisuuserien 
positiivinen uudelleenpainotus suhteessa 
emoindeksiin ja selostus siitä, miksi 
tällainen uudelleenpainotus on tarpeen 
vähähiilisyyden vertailuarvolle valittujen 
tavoitteiden kuvaamiseksi;

f) Pariisin sopimukseen 
mukautettuun vertailuarvoon sisältyvien 
vähähiilisten omaisuuserien positiivinen 
uudelleenpainotus suhteessa emoindeksiin 
ja selostus siitä, miksi tällainen 
uudelleenpainotus on tarpeen Pariisin 
sopimukseen mukautetulle vertailuarvolle 
valittujen tavoitteiden kuvaamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 203
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien vähähiilisten omaisuuserien 
positiivinen uudelleenpainotus suhteessa 
emoindeksiin ja selostus siitä, miksi 
tällainen uudelleenpainotus on tarpeen 
vähähiilisyyden vertailuarvolle valittujen 
tavoitteiden kuvaamiseksi;

f) jos vertailuarvolla on emoindeksi, 
jonka perusteella sitä vaihtoehtoisesti 
painotetaan, selostus siitä, miksi tällainen 
uudelleenpainotus on tarpeen 
vähähiilisyyden vertailuarvolle valittujen 
tavoitteiden kuvaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 204
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien arvopaperien markkina-arvon 
ja emoindeksiin sisältyvien arvopaperien 
markkina-arvon välinen suhde;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto on osa toimia, joilla poistetaan komission ehdotuksista säännökset, joiden vuoksi 
indeksin tarjoajat joutuvat pitäytymään yhdessä ainoassa – vanhentuneessa – menetelmässä.

Tarkistus 205
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – g alakohta



AM\1167632FI.docx 101/127 PE629.650v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

g) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien arvopaperien markkina-arvon 
ja emoindeksiin sisältyvien arvopaperien 
markkina-arvon välinen suhde;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 206
Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien arvopaperien markkina-arvon ja 
emoindeksiin sisältyvien arvopaperien 
markkina-arvon välinen suhde;

g) jos vertailuarvo seuraa 
emovertailuarvoa, ilmastoon liittyvän 
siirtymän vertailuarvoon sisältyvien 
arvopaperien markkina-arvon ja 
emoindeksiin sisältyvien arvopaperien 
markkina-arvon välinen suhde;

Or. en

Tarkistus 207
Lieve Wierinck

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien arvopaperien markkina-arvon ja 
emoindeksiin sisältyvien arvopaperien 
markkina-arvon välinen suhde;

g) ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvoon sisältyvien arvopaperien 
markkina-arvon ja emoindeksiin 
sisältyvien arvopaperien markkina-arvon 
välinen suhde;

Or. en

Tarkistus 208
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Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien arvopaperien markkina-arvon ja 
emoindeksiin sisältyvien arvopaperien 
markkina-arvon välinen suhde;

g) positiivisen vaikutuksen
vertailuarvoon sisältyvien arvopaperien 
markkina-arvon ja emoindeksiin 
sisältyvien arvopaperien markkina-arvon 
välinen suhde;

Or. en

Tarkistus 209
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) vähähiilisyyden vertailuarvoon 
sisältyvien arvopaperien markkina-arvon ja 
emoindeksiin sisältyvien arvopaperien
markkina-arvon välinen suhde;

g) Pariisin sopimukseen 
mukautettuun vertailuarvoon sisältyvien 
arvopaperien markkina-arvon ja 
emoindeksiin sisältyvien arvopaperien 
markkina-arvon välinen suhde;

Or. en

Tarkistus 210
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
Liite

Komission teksti Tarkistus

h) niiden syöttötietojen tyyppi ja 
lähde, joiden avulla valitaan 
omaisuuserät tai yritykset, jotka täyttävät 
vähähiilisyyden vertailuarvon 

Poistetaan.
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vaatimukset, mukaan lukien

i) päästöt, jotka ovat peräisin yrityksen 
valvonnassa olevista lähteistä,

ii) päästöt, jotka aiheutuvat siitä, että 
kulutetaan hankittua sähköä tai höyryä 
taikka muita energiamuotoja, jotka 
tuotetaan yrityksen tuotantoketjun 
alkupäässä,

iii) päästöt, jotka ovat seurausta yrityksen 
toiminnasta mutta jotka eivät ole suoraan 
yrityksen valvonnassa,

iv) päästöt, joita aiheutuisi edelleen, jos 
yrityksen tuotteet tai palvelut korvattaisiin 
vähäpäästöisillä tuotteilla tai palveluilla 
(päästövähennykset),

v) se, missä määrin syöttötiedot perustuvat 
tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskeviin 
menetelmiin komission 
suosituksen 2013/179/EU 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tämä on arkaluonteista tietoa, jota ei pitäisi joutua julkistamaan yleisölle.

Tarkistus 211
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

h) niiden syöttötietojen tyyppi ja 
lähde, joiden avulla valitaan omaisuuserät 
tai yritykset, jotka täyttävät 
vähähiilisyyden vertailuarvon 
vaatimukset, mukaan lukien

h) syöttötietojen tyyppi ja lähde sekä 
se, miten niitä käytetään 
vertailuarvomenetelmässä määritettäessä 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
valinta, poissulkeminen tai 
uudelleenpainotus, mukaan lukien

Or. en
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Tarkistus 212
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

h) niiden syöttötietojen tyyppi ja 
lähde, joiden avulla valitaan omaisuuserät 
tai yritykset, jotka täyttävät 
vähähiilisyyden vertailuarvon vaatimukset, 
mukaan lukien

h) niiden syöttötietojen tyyppi ja 
lähde, joiden avulla valitaan omaisuuserät 
tai yritykset, jotka täyttävät positiivisen 
ympäristövaikutuksen vertailuarvon 
vaatimukset, mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

h) niiden syöttötietojen tyyppi ja 
lähde, joiden avulla valitaan omaisuuserät 
tai yritykset, jotka täyttävät 
vähähiilisyyden vertailuarvon vaatimukset, 
mukaan lukien

h) niiden syöttötietojen tyyppi ja 
lähde, joiden avulla valitaan omaisuuserät 
tai yritykset, jotka täyttävät ilmastoon 
liittyvän siirtymän vertailuarvon 
vaatimukset, mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 214
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

h) niiden syöttötietojen tyyppi ja 
lähde, joiden avulla valitaan omaisuuserät 
tai yritykset, jotka täyttävät 
vähähiilisyyden vertailuarvon vaatimukset,

h) niiden syöttötietojen tyyppi ja 
lähde, joiden avulla valitaan omaisuuserät 
tai yritykset, jotka täyttävät Pariisin 
sopimukseen mukautetun vertailuarvon 
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mukaan lukien vaatimukset,

Or. en

Tarkistus 215
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

h) niiden syöttötietojen tyyppi ja 
lähde, joiden avulla valitaan omaisuuserät 
tai yritykset, jotka täyttävät 
vähähiilisyyden vertailuarvon vaatimukset, 
mukaan lukien

h) niiden syöttötietojen tyyppi ja 
lähde, joiden avulla valitaan omaisuuserät 
tai yritykset, jotka täyttävät 
vähähiilisyyden vertailuarvon vaatimukset,

Or. en

Perustelu

Nämä julkistamisvaatimukset edellyttävät tietyn menetelmän noudattamista, joka on nyt 
vanhentunut.

Tarkistus 216
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) päästöt, jotka ovat peräisin 
yrityksen valvonnassa olevista lähteistä,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä julkistamisvaatimukset edellyttävät tietyn menetelmän noudattamista, joka on nyt 
vanhentunut.

Tarkistus 217
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Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) päästöt, jotka ovat peräisin 
yrityksen valvonnassa olevista lähteistä,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 218
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) päästöt, jotka ovat peräisin
yrityksen valvonnassa olevista lähteistä,

i) kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvät hiilipäästöt, jotka
on tuotettu yrityksen valvonnassa olevista 
lähteistä;

Or. en

Tarkistus 219
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – i alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) päästöt, jotka ovat peräisin 
yrityksen valvonnassa olevista lähteistä,

i) kohde-etuutena olevia 
omaisuuseriä koskevat päästöt, jotka 
syntyvät liikkeeseenlaskevan yhtiön
valvonnassa olevista lähteistä,

Or. fr
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Tarkistus 220
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) päästöt, jotka aiheutuvat siitä, että 
kulutetaan hankittua sähköä tai höyryä 
taikka muita energiamuotoja, jotka 
tuotetaan yrityksen tuotantoketjun 
alkupäässä,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 221
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) päästöt, jotka aiheutuvat siitä, että 
kulutetaan hankittua sähköä tai höyryä 
taikka muita energiamuotoja, jotka 
tuotetaan yrityksen tuotantoketjun 
alkupäässä,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä julkistamisvaatimukset edellyttävät tietyn menetelmän noudattamista, joka on nyt 
vanhentunut.

Tarkistus 222
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) päästöt, jotka aiheutuvat siitä, että ii) kohde-etuutena oleviin 
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kulutetaan hankittua sähköä tai höyryä 
taikka muita energiamuotoja, jotka 
tuotetaan yrityksen tuotantoketjun 
alkupäässä,

omaisuuseriin liittyvät päästöt, jotka 
aiheutuvat siitä, että kulutetaan hankittua 
sähköä tai höyryä taikka muita 
energiamuotoja, jotka tuotetaan yrityksen 
tuotantoketjun alkupäässä,

Or. en

Tarkistus 223
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) päästöt, jotka ovat seurausta 
yrityksen toiminnasta mutta jotka eivät ole 
suoraan yrityksen valvonnassa,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 224
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) päästöt, jotka ovat seurausta 
yrityksen toiminnasta mutta jotka eivät ole 
suoraan yrityksen valvonnassa,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä julkistamisvaatimukset edellyttävät tietyn menetelmän noudattamista, joka on nyt 
vanhentunut.

Tarkistus 225
Syed Kamall
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) päästöt, jotka ovat seurausta 
yrityksen toiminnasta mutta jotka eivät ole 
suoraan yrityksen valvonnassa,

iii) kohde-etuutena oleviin 
omaisuuseriin liittyvät päästöt, jotka ovat 
seurausta yrityksen toiminnasta mutta jotka 
eivät ole suoraan yrityksen valvonnassa, 
kun niitä tarkastellaan 
vertailuarvomenetelmän yhteydessä,

Or. en

Tarkistus 226
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) päästöt, jotka ovat seurausta 
yrityksen toiminnasta mutta jotka eivät ole 
suoraan yrityksen valvonnassa,

iii) tarvittaessa ja kun tiedot ovat 
saatavilla, päästöt, jotka ovat seurausta 
yrityksen toiminnasta mutta jotka eivät ole 
suoraan yrityksen valvonnassa,

Or. fr

Tarkistus 227
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) päästöt, joita aiheutuisi edelleen, 
jos yrityksen tuotteet tai palvelut 
korvattaisiin vähäpäästöisillä tuotteilla tai 
palveluilla (päästövähennykset),

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 228
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) päästöt, joita aiheutuisi edelleen, 
jos yrityksen tuotteet tai palvelut 
korvattaisiin vähäpäästöisillä tuotteilla tai 
palveluilla (päästövähennykset),

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä julkistamisvaatimukset edellyttävät tietyn menetelmän noudattamista, joka on nyt 
vanhentunut.

Tarkistus 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) päästöt, joita aiheutuisi edelleen, 
jos yrityksen tuotteet tai palvelut 
korvattaisiin vähäpäästöisillä tuotteilla tai 
palveluilla (päästövähennykset),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 230
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – iv alakohta
Asetus (EU) N:o 201/1011
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iv) päästöt, joita aiheutuisi edelleen, 
jos yrityksen tuotteet tai palvelut 
korvattaisiin vähäpäästöisillä tuotteilla tai 
palveluilla (päästövähennykset),

iv) tarvittaessa ja kun tiedot ovat 
saatavilla, päästöt, joita aiheutuisi 
edelleen, jos yrityksen tuotteet tai palvelut 
korvattaisiin vähäpäästöisillä tuotteilla tai 
palveluilla (päästövähennykset),

Or. fr

Tarkistus 231
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) se, missä määrin syöttötiedot 
perustuvat tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskeviin 
menetelmiin komission 
suosituksen 2013/179/EU 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä julkistamisvaatimukset edellyttävät tietyn menetelmän noudattamista, joka on nyt 
vanhentunut.

Tarkistus 232
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) se, missä määrin syöttötiedot 
perustuvat tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskeviin 
menetelmiin komission 
suosituksen 2013/179/EU 2 kohdan a ja 

Poistetaan.
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b alakohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 233
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) se, missä määrin syöttötiedot 
perustuvat tuotteen ja organisaation 
ympäristöjalanjälkeä koskeviin 
menetelmiin komission 
suosituksen 2013/179/EU 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti;

v) se, missä määrin syöttötiedot 
perustuvat maailmanlaajuisiin normeihin, 
kuten TFCD:hen (finanssimarkkinoiden 
vakauden valvontaryhmän piirissä 
toimiva ilmastoon liittyvien taloudellisten 
tietojen julkistamista käsittelevä 
työryhmä);

Or. en

Tarkistus 234
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v a) vaikutus, joka lasketaan 
hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muiden 
kiertotalouden indikaattoreiden 
perusteella, joita on tarkoitus kehittää 
mukaillen kiertotalouden 
seurantakehyksestä 16 päivänä 
tammikuuta 2018 annettua komission 
tiedonantoa ja 2 päivänä joulukuuta 2015 
annettua komission tiedonantoa ”Kierto 
kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma”, mukaan lukien 
muut päästöt, vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen, jätteen syntyminen, 
energian, uusiutuvan energian, raaka-
aineiden ja veden käyttö sekä suora ja 
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epäsuora maankäyttö.

Or. en

Tarkistus 235
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – h alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v a) yrityksen oletetut päästöt,

Or. fr

Tarkistus 236
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) indeksisalkun hiilijalanjälkiriski 
yhteensä ja vaikutukset, joita 
vertailuarvon edustamalla vähähiilisellä 
strategialla arvioidaan olevan 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

i) jos vertailuarvolla on emoindeksi, 
johon perustuen sitä vaihtoehtoisesti 
painotetaan hiilipäästöjen perusteella, 
vertailuarvon ja emoindeksin välinen ero 
hiilipäästöissä;

Or. en

Tarkistus 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) indeksisalkun hiilijalanjälkiriski 
yhteensä ja vaikutukset, joita vertailuarvon 
edustamalla vähähiilisellä strategialla 
arvioidaan olevan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen;

i) indeksisalkun hiilijalanjälkiriski 
yhteensä ja vaikutukset, joita vertailuarvon 
edustamalla ilmastoon liittyvän siirtymän
strategialla arvioidaan olevan 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;
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Or. en

Tarkistus 238
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) indeksisalkun hiilijalanjälkiriski 
yhteensä ja vaikutukset, joita vertailuarvon 
edustamalla vähähiilisellä strategialla 
arvioidaan olevan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen;

i) indeksisalkun nettomääräinen 
ympäristövaikutus ja ympäristövaikutus, 
joka vertailuarvon edustamalla strategialla 
arvioidaan olevan;

Or. en

Tarkistus 239
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) indeksisalkun hiilijalanjälkiriski 
yhteensä ja vaikutukset, joita vertailuarvon 
edustamalla vähähiilisellä strategialla 
arvioidaan olevan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen;

i) vaikutukset, joita vertailuarvon 
edustamalla vähähiilisellä strategialla 
arvioidaan olevan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 240
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) indeksisalkun hiilijalanjälkiriski i) vaikutukset, joita vertailuarvon 
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yhteensä ja vaikutukset, joita vertailuarvon 
edustamalla vähähiilisellä strategialla 
arvioidaan olevan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen;

edustamalla vähähiilisellä strategialla 
arvioidaan olevan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden määritelmän mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 241
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) perustelut sille, miksi on valittu 
tietty strategia tai tavoite vähähiilisen
menetelmän yhteydessä, ja selostus siitä, 
miksi menetelmä soveltuu vertailuarvon 
vähähiilisyystavoitteiden laskentaan;

j) perustelut sille, miksi on valittu 
tietty strategia tai tavoite ja tarvittaessa 
kestävyysstrategia tai -tavoite menetelmän 
yhteydessä, ja selostus siitä, miksi 
menetelmä soveltuu vertailuarvon 
ympäristövaikutuksen ja tarvittaessa 
kestävyysstrategioiden tai -tavoitteiden
laskentaan;

Or. en

Tarkistus 242
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) perustelut sille, miksi on valittu 
tietty strategia tai tavoite vähähiilisen 
menetelmän yhteydessä, ja selostus siitä, 
miksi menetelmä soveltuu vertailuarvon 
vähähiilisyystavoitteiden laskentaan;

j) perustelut sille, miksi on valittu 
tietty vähähiilinen strategia tai tavoite, ja 
selostus siitä, miten menetelmää 
mukautetaan tähän strategiaan tai 
tavoitteeseen;

Or. en

Tarkistus 243
Matt Carthy
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) perustelut sille, miksi on valittu 
tietty strategia tai tavoite vähähiilisen 
menetelmän yhteydessä, ja selostus siitä, 
miksi menetelmä soveltuu vertailuarvon 
vähähiilisyystavoitteiden laskentaan;

j) perustelut sille, miksi on valittu 
tietty strategia tai tavoite vähähiilisen 
menetelmän yhteydessä, ja selostus siitä, 
miksi menetelmä soveltuu vertailuarvon 
Pariisin sopimukseen mukautettujen 
tavoitteiden laskentaan;

Or. en

Tarkistus 244
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 alakohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) menettely tietyn menetelmän 
sisäistä uudelleenarviointia ja 
hyväksymistä varten sekä tällaisten 
uudelleenarviointien suorittamistiheys.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton, koska tätä edellytetään jo finanssialan vertailuarvoista annetun asetuksen 
13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

Tarkistus 245
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä mainittuja elementtejä 
julkistettaessa vertailuarvojen 
hallinnoijan ei edellytetä julkistavan 
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tietoja, jotka ovat luonteeltaan yksityisiä 
tai luottamuksellisia.

Or. en

Tarkistus 246
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoja koskevat menetelmät

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton, koska liitteen 1 kohta on luonnosteltu uudelleen sellaiseksi, että se kattaa 
molemmat vertailuarvot.

Tarkistus 247
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvoja 
koskevat menetelmät

Positiivisen ympäristövaikutuksen
vertailuarvoja koskevat lisämenetelmät

Or. en

Tarkistus 248
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvoja Negatiivisten hiilipäästöjen vertailuarvoja 
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koskevat menetelmät koskevat menetelmät

Or. en

Tarkistus 249
Lieve Wierinck

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvoja 
koskevat menetelmät

Negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvoja koskevat menetelmät

Or. en

Tarkistus 250
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvoja 
koskevat menetelmät

Ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvoja koskevat tiedot

Or. en

Tarkistus 251
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

Positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvoja 
koskevat menetelmät

Ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvoja koskevat menetelmät

Or. en
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Tarkistus 252
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvon hallinnoijan on niiden 
velvoitteiden lisäksi, joita sovelletaan 
vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijaan, julkistettava kunkin 
vertailuarvoon sisällytetyn kohde-
etuutena olevan omaisuuserän 
positiivinen hiilivaikutus ja ilmoitettava 
kaava tai laskentamenetelmä, jonka 
avulla määritetään, onko päästövähennys 
suurempi kuin sijoitussalkkuun sisältyvän 
omaisuuserän tai yrityksen hiilijalanjälki 
(positiivisen hiilivaikutuksen suhdeluku).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 253
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvon hallinnoijan on niiden 
velvoitteiden lisäksi, joita sovelletaan 
vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijaan, julkistettava kunkin 
vertailuarvoon sisällytetyn kohde-etuutena 
olevan omaisuuserän positiivinen 
hiilivaikutus ja ilmoitettava kaava tai 
laskentamenetelmä, jonka avulla 
määritetään, onko päästövähennys 
suurempi kuin sijoitussalkkuun sisältyvän 
omaisuuserän tai yrityksen hiilijalanjälki 
(positiivisen hiilivaikutuksen suhdeluku).

2. Ilmastoon liittyvän siirtymän
vertailuarvon hallinnoijan on niiden 
velvoitteiden lisäksi, joita sovelletaan 
Pariisin sopimukseen mukautetun
vertailuarvon hallinnoijaan, julkistettava 
kunkin vertailuarvoon sisällytetyn kohde-
etuutena olevan omaisuuserän mitattavissa 
oleva ja aikasidonnainen tieteeseen 
perustuva tavoite sekä yhteys tähän 
liittyvään täytäntöönpanosuunnitelmaan 
ja vuotuinen kertomus edistyksestä näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa, ja 
ilmoitettava tieteeseen perustuva 
menettelykehys ja hiilivapaaksi 
saattamista koskeva kehityskulku, jotka 
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on valittu vertailuarvoa varten, tähän 
liittyvät parametrit ja raja-arvot, joilla 
valitaan, punnitaan ja suljetaan 
ulkopuolelle talouden toimet hiilivapaaksi 
saattamista koskevan kehityskulun 
mukaisesti ja joilla arvioidaan kohde-
etuutena olevien omaisuuserien 
altistumista näille talouden toimille.

Or. en

Tarkistus 254
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvon hallinnoijan on niiden 
velvoitteiden lisäksi, joita sovelletaan 
vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijaan, julkistettava kunkin 
vertailuarvoon sisällytetyn kohde-etuutena 
olevan omaisuuserän positiivinen 
hiilivaikutus ja ilmoitettava kaava tai 
laskentamenetelmä, jonka avulla 
määritetään, onko päästövähennys 
suurempi kuin sijoitussalkkuun sisältyvän 
omaisuuserän tai yrityksen hiilijalanjälki 
(positiivisen hiilivaikutuksen suhdeluku).

2. Ilmastoon liittyvän siirtymän 
vertailuarvon hallinnoijien on niiden 
velvoitteiden lisäksi, joita sovelletaan 
vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijaan, julkistettava jokaisen
vertailuarvoon sisällytetyn omaisuuserän 
mitattavissa olevat ja aikasidonnaiset 
tavoitteet sekä yksityiskohtaiset tiedot 
omaisuuserän liikkeeseenlaskijan 
hiilivapaaksi saattamista koskevista 
suunnitelmista ja niitä koskevat vuotuiset 
edistymiskertomukset. Hallinnoijien on 
myös julkistettava niiden 
menettelykehykset ja hiilivapaaksi 
saattamista koskevat kehityskulut, jotka 
on valittu vertailuarvoa varten, sekä 
parametrit ja raja-arvot, joilla valitaan, 
punnitaan ja suljetaan ulkopuolelle 
talouden toimet hiilivapaaksi saattamista 
koskevan kehityskulun mukaisesti ja joilla 
arvioidaan kohde-etuutena olevien 
omaisuuserien altistumista näille 
talouden toimille.

Or. en
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Tarkistus 255
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Positiivisen hiilivaikutuksen
vertailuarvon hallinnoijan on niiden
velvoitteiden lisäksi, joita sovelletaan 
vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijaan, julkistettava kunkin 
vertailuarvoon sisällytetyn kohde-etuutena 
olevan omaisuuserän positiivinen 
hiilivaikutus ja ilmoitettava kaava tai 
laskentamenetelmä, jonka avulla 
määritetään, onko päästövähennys 
suurempi kuin sijoitussalkkuun sisältyvän 
omaisuuserän tai yrityksen hiilijalanjälki 
(positiivisen hiilivaikutuksen suhdeluku).

2. Positiivisen vaikutuksen
vertailuarvon hallinnoijan on edellä 
mainittujen velvoitteiden lisäksi 
julkistettava kunkin vertailuarvoon 
sisällytetyn kohde-etuutena olevan 
omaisuuserän positiivinen 
ympäristövaikutus ja ilmoitettava kaava tai 
laskentamenetelmä, jonka avulla 
määritetään nettomääräinen vaikutus.

Or. en

Tarkistus 256
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvon hallinnoijan on niiden 
velvoitteiden lisäksi, joita sovelletaan 
vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijaan, julkistettava kunkin 
vertailuarvoon sisällytetyn kohde-etuutena 
olevan omaisuuserän positiivinen
hiilivaikutus ja ilmoitettava kaava tai 
laskentamenetelmä, jonka avulla 
määritetään, onko päästövähennys 
suurempi kuin sijoitussalkkuun sisältyvän 
omaisuuserän tai yrityksen hiilijalanjälki 
(positiivisen hiilivaikutuksen suhdeluku).

2. Negatiivisten hiilipäästöjen 
vertailuarvojen hallinnoijan on niiden 
velvoitteiden lisäksi, joita sovelletaan 
vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijaan, julkistettava kunkin 
vertailuarvoon sisällytetyn kohde-etuutena 
olevan omaisuuserän hiilivaikutus ja 
ilmoitettava kaava tai laskentamenetelmä, 
jonka avulla määritetään, onko 
päästövähennys suurempi kuin 
sijoitussalkkuun sisältyvän omaisuuserän 
tai yrityksen hiilijalanjälki (negatiivisten 
hiilipäästöjen vaikutuksen suhdeluku).

Or. en
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Tarkistus 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Positiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvon hallinnoijan on niiden 
velvoitteiden lisäksi, joita sovelletaan 
vähähiilisyyden vertailuarvon 
hallinnoijaan, julkistettava kunkin 
vertailuarvoon sisällytetyn kohde-
etuutena olevan omaisuuserän 
positiivinen hiilivaikutus ja ilmoitettava 
kaava tai laskentamenetelmä, jonka avulla 
määritetään, onko päästövähennys 
suurempi kuin sijoitussalkkuun sisältyvän 
omaisuuserän tai yrityksen hiilijalanjälki 
(positiivisen hiilivaikutuksen suhdeluku).

2. Negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvon hallinnoijan on niiden 
velvoitteiden lisäksi, joita sovelletaan 
ilmastoon liittyvän siirtymän vertailuarvon 
hallinnoijaan, julkistettava salkun 
negatiivinen hiilivaikutus ja ilmoitettava 
kaava tai laskentamenetelmä, jonka avulla 
määritetään, onko päästövähennys 
suurempi kuin sijoitussalkkuun sisältyvän 
omaisuuserän tai yrityksen hiilijalanjälki 
(negatiivisen hiilivaikutuksen suhdeluku).

Or. en

Tarkistus 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvon hallinnoijan on 
dokumentoitava ja julkistettava kaikki 
menetelmät, joita käytetään niiden 
päästöjen laskennassa, joita aiheutuisi 
edelleen, jos yrityksen tuotteet tai palvelut 
korvattaisiin vähäpäästöisillä tuotteilla tai 
palveluilla (päästövähennykset), ja 
vastaava päästövähennysten määrä.

Or. en
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Tarkistus 259
Molly Scott Cato

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien on vahvistettava menettelyt 
kaikkia niiden menetelmiin ehdotettuja 
olennaisia muutoksia varten ja saatettava 
ne yhdessä muutosten perustelujen 
kanssa käyttäjien saataville. Menettelyjen 
on oltava sopusoinnussa sen 
yleistavoitteen kanssa, jonka mukaan 
vertailuarvolaskelmilla tavoitellaan 
jatkuvasti vähähiilisyyden tai positiivisen 
hiilivaikutuksen tavoitteita. Menettelyjen 
yhteydessä on

Poistetaan.

a) annettava käyttäjille ennakkoilmoitus 
selkeässä määräajassa, jotta käyttäjillä on 
riittävästi aikaa analysoida ehdotettujen 
muutosten vaikutuksia ja esittää niistä 
huomautuksia, kun otetaan huomioon 
hallinnoijan arvio yleisistä olosuhteista,

b) annettava käyttäjille mahdollisuus 
esittää huomautuksia muutoksista ja 
hallinnoijille mahdollisuus vastata 
huomautuksiin; huomautusten on oltava 
kuulemisajan jälkeen kaikkien 
markkinakäyttäjien saatavilla, paitsi jos 
huomautusten esittäjä on pyytänyt niiden 
salassapitoa.

Or. en

Perustelu

Nämä menettelyt vastaavat tosiasiallisesti ja toistavat osin sanatarkasti 
asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan 1 ja 2 kohtaa.

Tarkistus 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähähiilisyyden ja positiivisen
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien on vahvistettava menettelyt 
kaikkia niiden menetelmiin ehdotettuja 
olennaisia muutoksia varten ja saatettava 
ne yhdessä muutosten perustelujen kanssa 
käyttäjien saataville. Menettelyjen on 
oltava sopusoinnussa sen yleistavoitteen 
kanssa, jonka mukaan 
vertailuarvolaskelmilla tavoitellaan 
jatkuvasti vähähiilisyyden tai positiivisen
hiilivaikutuksen tavoitteita. Menettelyjen 
yhteydessä on

3. Ilmastoon liittyvän siirtymän ja 
negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen hallinnoijien on 
vahvistettava menettelyt kaikkia niiden 
menetelmiin ehdotettuja olennaisia 
muutoksia varten ja saatettava ne yhdessä 
muutosten perustelujen kanssa käyttäjien 
saataville. Menettelyjen on oltava 
sopusoinnussa sen yleistavoitteen kanssa, 
jonka mukaan vertailuarvolaskelmilla 
tavoitellaan jatkuvasti vähäpäästöisyyden,
vähähiilisyyden tai negatiivisen
hiilivaikutuksen tavoitteita. Menettelyjen 
yhteydessä on

Or. en

Tarkistus 261
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien on vahvistettava menettelyt 
kaikkia niiden menetelmiin ehdotettuja 
olennaisia muutoksia varten ja saatettava 
ne yhdessä muutosten perustelujen kanssa 
käyttäjien saataville. Menettelyjen on 
oltava sopusoinnussa sen yleistavoitteen 
kanssa, jonka mukaan 
vertailuarvolaskelmilla tavoitellaan 
jatkuvasti vähähiilisyyden tai positiivisen 
hiilivaikutuksen tavoitteita. Menettelyjen 
yhteydessä on

3. Vähähiilisyyden ja negatiivisten 
hiilipäästöjen vertailuarvojen hallinnoijien 
on vahvistettava menettelyt kaikkia niiden 
menetelmiin ehdotettuja olennaisia 
muutoksia varten ja saatettava ne yhdessä 
muutosten perustelujen kanssa käyttäjien 
saataville. Menettelyjen on oltava 
sopusoinnussa sen yleistavoitteen kanssa, 
jonka mukaan vertailuarvolaskelmilla 
tavoitellaan jatkuvasti vähähiilisyyden tai 
negatiivisten hiilipäästöjen tavoitteita. 
Menettelyjen yhteydessä on

Or. en
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Tarkistus 262
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien on vahvistettava menettelyt 
kaikkia niiden menetelmiin ehdotettuja 
olennaisia muutoksia varten ja saatettava 
ne yhdessä muutosten perustelujen kanssa 
käyttäjien saataville. Menettelyjen on 
oltava sopusoinnussa sen yleistavoitteen 
kanssa, jonka mukaan 
vertailuarvolaskelmilla tavoitellaan 
jatkuvasti vähähiilisyyden tai positiivisen 
hiilivaikutuksen tavoitteita. Menettelyjen 
yhteydessä on

3. Positiivisen vaikutuksen
vertailuarvojen hallinnoijien on 
vahvistettava menettelyt kaikkia niiden 
menetelmiin ehdotettuja olennaisia 
muutoksia varten ja saatettava ne yhdessä 
muutosten perustelujen kanssa käyttäjien 
saataville. Menettelyjen on oltava 
sopusoinnussa sen yleistavoitteen kanssa, 
jonka mukaan vertailuarvolaskelmilla 
tavoitellaan jatkuvasti kestävyyden tai 
positiivisen ympäristövaikutuksen
tavoitteita. Menettelyjen yhteydessä on

Or. en

Tarkistus 263
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vähähiilisyyden ja positiivisen
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien on tarkasteltava säännöllisesti 
menetelmiään varmistaakseen, että ne 
vastaavat luotettavasti asianomaisia 
vähähiilisyyden tai positiivisen
hiilivaikutuksen tavoitteita, ja niillä on 
oltava käytössä menettely, jonka avulla ne 
voivat ottaa huomioon asiaankuuluvien 
käyttäjien näkemykset.

4. Ilmastoon liittyvän siirtymän ja 
negatiivisen hiilivaikutuksen 
vertailuarvojen hallinnoijien on 
tarkasteltava säännöllisesti menetelmiään 
varmistaakseen, että ne vastaavat 
luotettavasti asianomaisia
vähäpäästöisyyden, vähähiilisyyden tai 
negatiivisen hiilivaikutuksen tavoitteita, ja 
niillä on oltava käytössä menettely, jonka 
avulla ne voivat ottaa huomioon 
asiaankuuluvien käyttäjien näkemykset.

Or. en
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Tarkistus 264
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien on tarkasteltava säännöllisesti 
menetelmiään varmistaakseen, että ne 
vastaavat luotettavasti asianomaisia 
vähähiilisyyden tai positiivisen 
hiilivaikutuksen tavoitteita, ja niillä on 
oltava käytössä menettely, jonka avulla ne 
voivat ottaa huomioon asiaankuuluvien 
käyttäjien näkemykset.

4. Positiivisen vaikutuksen
vertailuarvojen hallinnoijien on 
tarkasteltava säännöllisesti menetelmiään 
varmistaakseen, että ne vastaavat 
luotettavasti ilmoitettuja tavoitteita, ja
niillä on oltava käytössä menettely, jonka 
avulla ne voivat ottaa huomioon 
asiaankuuluvien käyttäjien näkemykset.

Or. en

Tarkistus 265
Neena Gill

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien on tarkasteltava säännöllisesti 
menetelmiään varmistaakseen, että ne 
vastaavat luotettavasti asianomaisia 
vähähiilisyyden tai positiivisen 
hiilivaikutuksen tavoitteita, ja niillä on 
oltava käytössä menettely, jonka avulla ne 
voivat ottaa huomioon asiaankuuluvien 
käyttäjien näkemykset.

4. Vähähiilisyyden ja negatiivisten 
hiilipäästöjen vertailuarvojen hallinnoijien 
on tarkasteltava säännöllisesti 
menetelmiään varmistaakseen, että ne 
vastaavat luotettavasti asianomaisia 
vähähiilisyyden tai negatiivisten 
hiilipäästöjen tavoitteita, ja niillä on oltava 
käytössä menettely, jonka avulla ne voivat 
ottaa huomioon asiaankuuluvien käyttäjien 
näkemykset.

Or. en

Tarkistus 266
Molly Scott Cato
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vähähiilisyyden ja positiivisen 
hiilivaikutuksen vertailuarvojen 
hallinnoijien on tarkasteltava 
säännöllisesti menetelmiään 
varmistaakseen, että ne vastaavat 
luotettavasti asianomaisia vähähiilisyyden 
tai positiivisen hiilivaikutuksen tavoitteita, 
ja niillä on oltava käytössä menettely, 
jonka avulla ne voivat ottaa huomioon 
asiaankuuluvien käyttäjien näkemykset.

4. Vähähiilisyyden ja ilmastoon 
liittyvän siirtymän vertailuarvojen 
hallinnoijien on tarkistettava menetelmiään 
vähintään vuosittain varmistaakseen, että 
ne vastaavat luotettavasti asianomaisia 
vähähiilisyyden tai ilmastoon liittyvän 
siirtymän tavoitteita, ja niillä on oltava 
käytössä menettely, jonka avulla ne voivat 
ottaa huomioon kaikkien asiaankuuluvien 
käyttäjien näkemykset.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella yhdenmukaistetaan tekstiä ja asetuksen (EU) 2016/1011 5 artiklan 
3 kohtaa. Siinä selvennetään myös, että hallinnoijien on otettava huomioon kaikkien 
asiaankuuluvien käyttäjien näkemykset, ei ainoastaan valikoidun ryhmän.
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